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Obr. 1 Mapa potenciální dostupnosti signálu vytvořená na základě DMT

Obr. 2 Mapa potenciální dostupnosti signálu vytvořená na základě zjednodušeného DMP
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Abstrakt
Ústav geoinformačních technologií má dlouhodobé zkušenosti s využitím globálních navigačních satelitních systémů pro
speciﬁcké účely jako je zaměřování výzkumných ploch, tvorba digitálních modelů terénů, zaměřování výskytu významných
druhů rostlin a živočichů aj. Během těchto měření bylo zjištěno, že za jeden z hlavních faktorů, které nejvíce ovlivňují nejen
přesnost, ale především samotnou dostupnost signálu, je možné označit vliv okolního reliéfu. Přesnou míru tohoto vlivu není
možné jednoduše dopředu určit. Je uveden stručný metodický postup tvorby mapy potenciální dostupnosti signálu GPS na
základě okolního reliéfu zaměřované lokality. Na základě výsledků je vytvořen nástroj pro výpočet dostupnosti signálu pro
software ESRI ArcGIS 9.3.
GPS Potential Availability Map
Summary
Department of Geoinformation technologies has a long-term experiences with the usage of GNSS for speciﬁc purposes such
as measurements of research areas, creation of digital elevation models, location of important animal and plant species etc.
These surveys conﬁrmed that as a one of factors with the biggest inﬂuence on accuracy and signal availability can be termed
the impact of terrain in a current location. Common user of GPS cannot asses the range of this impact in advance. This article
focuses on terrain based method of creation of GPS potential availability map. Methodological results are summarized to the
form of ArcTool for ESRI ArcGIS 9.3 software.

1. Úvod
Nejen ve světě, ale i u nás, je možné sledovat rychlé rozšiřování geoinformačních technologií a globálních navigačních
systémů jak mezi odbornými uživateli ze soukromé geodetické praxe, státní správy a vědeckých institucí, kde tyto technologie většinou slouží pro speciﬁcké účely, tak v rámci široké
laické veřejnosti v běžném každodenním užití pro navigaci,
v turistice, automobilové dopravě, při zabezpečení vozidel
apod. Přes relativní přesnost zjištění polohy bodu u většiny
běžně dostupných aparatur GPS jsou především u laické
veřejnosti schopnosti navigačních přístrojů mnohdy přeceňovány, což je dáno především neznalostí principu fungování
systémů.

Hlavními příčinami nepřesností v určení polohy je kromě
vícecestného šíření signálu, daného odrazem od okolních
objektů (např. budovy, stromy, lesní porosty, vodní plochy
aj.), většinou špatná geometrie družic, daná zastíněním příjmu signálu okolním terénem či zmiňovanými překážkami.
Především zastínění příjmu signálu z družic vlivem členitého
reliéfu (např. v hlubokých údolích) může být mnohdy limitujícím faktorem využití přístrojů GPS. Přestože je předběžně možné odhadnout konﬁguraci reliéfu v budoucím místě
měření pomocí dostupných mapových podkladů z výškopisu,
mnohdy není tento odhad příliš přesný vlivem generalizace
mapy, neznalostí vegetace v místě měření, či vlivem celkově
členitého reliéfu. Níže uvedené postupy jsou proto zaměřeny
na způsoby tvorby mapy vlivu reliéfu (případně i vertikálních
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objektů) na potenciální dostupnost signálu GPS. Při tvorbě
mapy vlivu reliéfu na dostupnost signálu není brána v potaz
aktuální poloha družic, vytvořené mapy tak více vyjadřují
pouze celkovou možnou potenciální dostupnost. Mapy byly
vytvořeny v prostředí geograﬁckého informačního systému ESRI ArcGIS 9.3 za použití nadstavby Spatial Analyst
na zájmovém území Biosférické rezervace Dolní Morava,
nacházející se v jižním cípu Jihomoravského kraje v okolí
řek Moravy a Dyje.

2. Vliv reliéfu na dostupnost signálu GPS
Jednou z podmínek využití GPS je přímá viditelnost na
oblohu [1]. Mezi vertikální objekty, jež mohou této přímé
viditelnosti bránit, je možné zařadit jednak objekty vytvořené člověkem (budovy a další stavby) a jednak ve volné krajině můžeme za možné překážky považovat kromě vegetace
ve formě stromů, keřů a jejich formací, především samotný
reliéf. Jiné podmínky pro měření nalezneme v rovinaté polní krajině bez vegetace a jiné naopak v zalesněném údolí.
Členitý reliéf v místě měření zabraňuje průchodu signálu
od družice k přístroji a často způsobuje také odraz signálu,
jenž je následným zdrojem chyb. Konkrétní vliv reliéfu na
dostupnost signálu v určitém místě není možné jednoznačně předem určit. Přes množství tuzemských i zahraničních
článků, jež se zabývají problematikou globálních navigačních systémů, bylo publikováno jen velmi málo prací, zabývajících se touto problematikou. Mapy aktuální dostupnosti
signálu GPS na základě topograﬁe reliéfu byly zpracovány
pomocí modelu SNSS (Simulated Navigation Satellite System) např. v [2]. Pro výpočet absolutní dostupnosti signálu
jsou v práci brány v potaz také polohy družic v konkrétním
čase.
Potenciální dostupnost družicového signálu je však možné
vyjádřit jednoduše za pomoci geoinformačních technologií
analýzou digitálního modelu terénu (DMT) na základě tzv.
topograﬁcké exponovanosti.
2 . 1 To p o g r a fic ká exponova nost
Topograﬁcká exponovanost je charakteristikou reliéfu, jež
reprezentuje stupeň chráněnosti dané lokality okolním reliéfem. Detailní poznatky o topograﬁcké exponovanosti mají
široké využití v řadě aplikačních úloh, od poškození lesa
větrem, přes výzkum dynamiky ukládání sněhu až po optimalizaci umístění větrných elektráren. Stupeň exponovanosti
lokality je závislý na relativní výšce a vzdálenosti okolního horizontu. Dle Ruela [3] je topograﬁcká exponovanost
v daném místě rovna součtu všech vertikálních úhlů k horizontu v 8 základních směrech ku světovým stranám.
Topograﬁckou exponovanost dané lokality je možné modelovat pomocí stínovaného reliéfu. Pro výpočet stínovaného
reliéfu v prostředí ESRI ArcGIS 9.3 bylo použito nástroje
Hillshade nadstavby Spatial Analyst. Tento nástroj vytváří
hypotetickou iluminaci reliéfu determinací míry iluminace pro každý pixel rastrového DMT. Na základě nastavení
pozice hypotetického zdroje světla, kalkuluje míru osvětlení
každého pixelu v závislosti na jeho okolí v hodnotách 0–255.
Mezi parametry při zadání patří také horizontální úhel směru osvětlení v podobě azimutu k severu a vertikální úhel od
vodorovné roviny. Výchozími hodnotami při běžném zpracování stínovaného reliéfu pro prezentaci DMT jsou vertikální
úhel 45 stupňů a horizontální úhel 315 stupňů (což odpovídá

osvětlení od severozápadu). Algoritmus pro výpočet hodnoty
iluminace má následující tvar [4]:
Hillshade = 255 . {[cos Z . cos S] + [sin Z . sin S . cos (AZ
– AS)]},
kde Z je zenitový úhel v radiánech, S je sklon svahu v radiánech, AZ je azimut v radiánech a AS je expozice svahu v radiánech.
Stínovaný reliéf vypočtený uvedeným postupem vyjadřuje topograﬁckou exponovanost lokality z daného směru. Pro
komplexní hodnocení topograﬁcké exponovanosti v prostoru je nutné opakovat tento postup minimálně pro 8 směrů
ze základních světových stran (S, SV, V, JV, J, JZ, Z, SZ)
s následným součtem všech vytvořených stínovaných reliéfů.
Při příjmu signálu z družic v malých výškách nad horizontem (do 10°–15°) dochází ke snížení kvality signálu (snížení
poměru signálu k šumu) při průchodu atmosférou. Pro přesná
měření je proto doporučováno nastavení minimální elevace
družic nad horizontem okolo 15° [1], [5]. Tato hodnota byla
také převzata pro nastavení vertikálního úhlu osvětlení terénu při tvorbě stínovaného reliéfu.
2.2 Tvorba digitálního modelu terénu
a digitálního modelu povrchu
Výchozím datovým podkladem pro tvorbu stínovaných reliéfů byl digitální model terénu v rastrové podobě (DMT v rozlišení 10 × 10 metrů) vytvořený pomocí nástroje Topo To
Raster z vrstevnic ZABAGED [7].
Mapa vlivu reliéfu byla vytvořena ve dvou různých variantách. Nejprve ve zjednodušené podobě s použitím pouze
holého povrchu ve formě DMT, v druhé fázi pak s využitím generalizovaného digitálního modelu povrchu (dále jen
DMP). Tento DMP byl vytvořen kombinací zmiňovaného
DMT s dalšími polohopisnými daty ZABAGED a s daty
lesního hospodářského plánu lesního závodu Židlochovice
(dále jen LHP).
Z důvodu přiblížení reliéfu reálné skutečnosti byl DMT
v místech lesních porostů, liniové vegetace, solitérních stromů a budov vyzdvižen o průměrné hodnoty výšek daných
objektů [6]. V případě lesních porostů bylo využito informací o výšce dřevin převzatých z údajů LHP. Pro další
objekty krajiny s vertikální členitostí, jako jsou budovy či
liniová vegetace (data převzata ze ZABAGED), neexistuje
komplexní databáze o jejich výšce. Pro přiblížení k realitě byla proto všem budovám přiřazena průměrná výška 7
metrů, v případě liniové vegetace byla na základě terénního průzkumu zvolena průměrná šířka 10 metrů a výška 15
metrů. Tyto vertikální objekty vytvářejí bariéru pro průchod
signálu k přijímači. Ačkoliv je všeobecně známo, že lesní
porosty i liniová vegetace zcela nebrání průchodu signálu,
v případě této analýzy není brán v potaz vliv vegetace na
měření a vícecestné šíření signálu (vegetace chápána jako
absolutní bariéra).
2.3 P ředběžná analýza vlivu reliéfu
V první fázi byla zpracována topograﬁcká exponovanost
dle uvedeného postupu na podkladu DMT ze základních
8 směrů se zmiňovaným nastavením vertikálního úhlu na
15°. Získané stínované reliéfy byly reklasiﬁkovány do dvou
kategorií. Hodnotu 1 obdržely všechny pixely s hodnotou 0
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Obr. 3 Ukázka zadání parametrů pro spuštění nástroje pro výpočet potenciální dostupnosti signálu GPS
v softwaru ESRI ArcGIS 9.3

(zastíněné reliéfem) a hodnotu 0 naopak všechny s hodnotou větší než 0 (místa s přímou viditelností, potažmo přímým
příjmem signálu). Součtem všech 8 reklasiﬁkovaných rastrů
vznikl výsledný rastr (v případě zájmového území nabýval
tento rastr hodnot od 0 do 4), jenž pro každý pixel udává
počet směrů, z nichž není dané místo vidět a přímo tak udává
potenciální dostupnost signálu GPS.
Přesnost vytvořeného modelu byla ověřena terénním průzkumem zájmového území, při němž bylo zjištěno, že v řadě
míst se značným zastíněním horizontu okolním reliéfem byla
nesprávně detekována dostupnost signálu. Při detailnějším
pohledu na hodnoty stínovaného reliéfu bylo zjištěno, že pro
daný účel je nutné považovat za zastíněné všechny pixely stínovaného reliéfu s hodnotou do 30. Určitá generalizace vlivu
reliéfu vzniká také výpočtem pouze ze základních 8 směrů,
v další fázi proto byl postup rozšířen na 16 směrů. Výslednou
mapu potenciální dostupnosti signálu GPS po úpravě hodnot
znázorňuje obr. 1 (viz 2. str. obálky).

2 . 4 P o k r o č ilá a n a lýz a vl ivu re l i é fu se z a hrnutím
ve r tik á ln íc h obj e kt ů
Kromě samotného reliéfu ovlivňují příjem signálu také veškeré vertikální objekty jako jsou budovy, stromy či lesní
porosty. V druhé fázi byly proto uvedené postupy aplikovány také na zjednodušený DMP. Při tvorbě mapy potenciální
dostupnosti nejsou brány v úvahu zhoršené podmínky příjmu
signálu v lesních porostech, veškeré lesní porosty nejsou proto zahrnuty do výsledné mapy. Jak je zřejmé z obr. 2 (viz 2.
str. obálky), mapa dostupnosti signálu při zahrnutí vertikálních objektů vykazuje při porovnání s první variantou značné
rozdíly především v intravilánu obcí a měst, kde dochází ke
stínění vlivem budov, a dále pak při okrajích liniové vegetace
a lesních porostů.

2.5 N ás troj pro výpočet potenciální dos tupnost i
pro ES RI A rcG IS 9.3
Uvedený postup pomocí reklasiﬁkace je velmi pracný
a vyžaduje pokročilé znalosti práce v GIS. Z důvodu možnosti aplikace vytvořené metodiky na libovolné zájmové území
byl pomocí Model Builderu softwaru ESRI ArcGIS vytvořen
nástroj pro automatický výpočet potenciální dostupnosti signálu GPS. Nástroj ke spuštění vyžaduje produktovou úroveň
ArcView, nadstavbu Spatial Analyst a pro jeho výpočet je
nutné zadat vstupní rastrový DMT, minimální elevaci družic
a název výstupního rastru a jeho cílové umístění na disku
(viz obr. 3). Rychlost výpočtu je závislá na velikosti území
a rozlišení DMT. Limitujícím faktorem je pouze hodnota elevace družic, při hodnotách pod 10 může při výpočtu pro větší
zájmová území docházet k chybám, které jsou způsobeny
zanedbáním zakřivení zemského povrchu. Nastavení elevace
družic pod tuto hodnotu je však běžné pouze u turistických
přístrojů GPS nevhodných pro přesná měření.
Takto vytvořený model může sloužit například pro předběžné plánování měření. S mírou zastínění reliéfem stoupají nároky na vhodnou konﬁguraci družic, proto v oblastech
s nejvyšším vlivem reliéfu je nutné měření dopředu časově
naplánovat dle rozmístění družic v čase.

3. Závěr
Aktuální dostupnost signálu GPS v určitém čase je nejvíce
ovlivněna aktuálním rozmístěním družic na obloze. Proto
i v místech s členitým reliéfem, v blízkosti lesních porostů
a vegetace či v intravilánu obcí a měst je možné při vhodné konstelaci družic dosahovat dobré dostupnosti signálu
a měřit s relativně vysokou přesností.
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Na rozdíl od měření na volné ploše bez zastínění je však
dobrý příjem signálu otázkou dobrého plánování měření
během dne. Právě mapa potenciální dostupnosti, vytvořená
dle uvedeného postupu či s využitím připraveného nástroje, může být vhodným pomocníkem pro determinaci míst,
kde je nutné počítat s možným zhoršeným příjmem a měření
časově plánovat s ohledem na budoucí pohyb družic. Terénní
ověření dosažených výsledků prokázalo dostatečnou polohovou přesnost determinace dostupnosti signálu.
Predikce dostupnosti signálu však obsahuje některé nedostatky, na které by bylo vhodné se dále zaměřit a vyřešit
v rámci dalšího výzkumu. Mapa dostupnosti nezahrnuje
časovou dimenzi, není tudíž možné získat aktuální dostupnost
v konkrétním čase. Řešení tohoto problému je však komplikované a vyžadovalo by propojení přímo se softwarem přijímače GPS. Z výsledné mapy také není zřejmý hlavní směr
zastínění reliéfem či objekty pro detailnější plánování. Konkretizace směru zastínění a její převedení do podoby mapy
bude námětem dalšího výzkumu.
Článek vznikl za podpory výzkumného záměru MSM
6215648902 „Les a dřevo – podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné
suroviny.“
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Abstrakt
Tradiční kartograﬁcký problém – znázorňování skal na mapách – z pohledu moderních technologií geoinformatiky a kartograﬁe.
Hlavní část se věnuje návrhu a vysvětlení struktury dat vhodné pro reprezentaci skalních útvarů v digitálních topograﬁckých
databázích. Důraz je kladen na možnost automatizace získání těchto dat z podrobných digitálních modelů terénu vytvořených
leteckým laserovým skenováním. Diskutována je rovněž problematika skalních šraf na topograﬁckých mapách ve vztahu
k současným technologiím, možnost automatizace jejich tvorby a souvislosti s moderními trendy v počítačové graﬁce.
Rocks in Digital Cartography and GIS
Summary
Traditional cartographic problem of rocks representation in maps from the point of view of the new technologies of geoinformatics
and cartography. The main part describes design and data structures explanation suitable for representation of rock formations
in digital topographic databases. Accent is put on automation of acquiring these data using detailed digital terrain models
derived from airborne laser scanning. Construction of the rock hachure in relation to contemporary technologies, possible
automation of hachure’s creation and relation to modern trends in computer graphics are also discussed.

1. Úvod
Znázorňování výškopisu na mapách prodělalo v průběhu
let dlouhý vývoj. Dnes se pro jeho znázornění na mapách
velkého a středního měřítka používá takřka výhradně vrstevnic doplněných kótovanými body. Ne všechny terénní

tvary jsou ovšem vrstevnicemi názorně a věrně zachytitelné.
K těmto tvarům patří i skály. Hlavní příčina spočívá v jejich
často převládajícím horizontálním rozměru: i příkrá skalní
stěna působící jako významná krajinná dominanta může mít
zanedbatelný půdorys. Přenést převládající třetí rozměr do
dvojrozměrné mapy je obtížné. Snažíme-li se zachytit skálu
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pouze vrstevnicemi, výsledkem bude nepřehledná a nečitelná změť čar, protože jednotlivé vrstevnice budou ležet příliš
blízko sebe a začnou se slévat. Nezbývá tedy než některé
vrstevnice vynechávat či posouvat, pak ovšem i velmi příkré srázy mohou v mapě působit dojmem schůdných svahů.
Na druhou stranu, skalní terén bývá obvykle velmi členitý
a pro vystižení jeho charakteristických rysů by bylo žádoucí
zachytit jeho podobu podrobněji – tedy vrstevnice naopak
přidat.
Výstižné znázornění strmých skal trápilo již řadu kartografů a řešení, ke kterým dospěli, leží na hranici kartograﬁe
a umění [2]. Tímto řešením jsou skalní (též fyziograﬁcké)
šrafy, které se i na současných mapách velkých a středních
měřítek jako výrazový prostředek pro zachycení plošně rozsáhlejších skalních útvarů obvykle používají. Cena za výstižnost je ovšem poměrně vysoká: tvorba zdařilé skalní šrafury
je časově náročná a vyžaduje zkušenosti, cit a prostorovou
představivost [4]. Odměnou je ale výsledek, který působí
plasticky, je názorný, estetický a především dává uživateli
mapy dobrou představu o charakteru skalního terénu, jeho
rozčlenění a průchodnosti. Cílem tohoto článku je podívat
se na tradiční znázorňování skal očima nových technologií,
tedy pohledem digitální kartograﬁe a geograﬁckých informačních systémů (GIS).

2. Skalní šrafy očima nových technologií
Prostředky digitální kartograﬁe bezesporu velmi usnadňují tvorbu map, ovšem s tvorbou kartograﬁcké reprezentace
skal si dosud existující software neví uspokojivým způsobem rady. Chceme-li nějaký postup provádět pomocí nové
technologie, či ho dokonce automatizovat, je potřeba nejprve
podrobně vědět, jak probíhá a co přesně má být jeho výstupem. Již zde narazíme na první potíž: samotný pojem skalní
šrafy není jednotný, ale zahrnuje celou řadu stylů, které se
liší podle zvyklostí v jednotlivých zemích či vydavatelstvích.
Všeobecně velmi dobře hodnoceným stylem je tzv. švýcarská
metoda, při níž se skály černě šrafují při šikmém osvětlení
tak, aby svahy i jednotlivé tvary působily plasticky (ukázka
na obr. 1 vlevo). Plastický dojem dále umocňuje stínování.
Rovněž v Rakousku byla kresba skal podrobně propracována
a je spojena zejména se jmény kartografů Ebstera a Brandstättera (blíže viz např. [2]).
Znázorňování skal na českých, resp. československých
mapách velkých a středních měřítek podle dostupných údajů
[2] vycházelo z postupů používaných v bývalém Sovětském
svazu s cílem dosáhnout jednotného provedení kresby skal
pro všechny státy Varšavské smlouvy. Způsob kresby skal
z vojenských map byl posléze převzat do civilních Základních map tehdejší ČSSR. Skály jsou znázorněny značně
schematicky hnědými šrafami, pro které se vžil název žebříčková manýra (viz obr. 1 vpravo na 3. str. obálky). Oproti
švýcarské metodě je kresba skal touto metodou výrazně jednodušší, ale nepůsobí nijak zvlášť plasticky. Degradují ji především libovolně rozmisťované spádnice spojené mezi sebou
řadou horizontálních šraf, které vytváří dojem ve skutečnosti
neexistujících terénních hřbetů.
I v případě, že si vybereme některý ze stylů skalní kresby
a pokusíme se zjistit přesná pravidla, podle kterých tvorba
šraf probíhá, zjistíme, že jsou formulována velmi vágně, případně že vůbec neexistují. Švýcarská metoda je v [6] popsána převážně formou příkladů, Brandstätterův přístup poněkud exaktněji v [1]. Nejsou-li přesně stanovena pravidla, ve
výsledku se mohou projevit individualita i schopnosti autora
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a dva různí autoři by tentýž skalní útvar velmi pravděpodobně znázornili každý jinak. Situaci komplikuje i morfologie
skalního terénu. Jiné výrazové prostředky jsou vhodné pro
velehorský terén s výraznými hřebeny a stěnami, jiné pro
pískovcová skalní města s věžemi, jejichž stěny jsou téměř
kolmé.
Shrňme tedy argumenty, které hovoří pro šrafy a proti nim.
Argumentem pro je nepřehlednost a nenázornost vrstevnic
ve strmém skalním terénu, šrafy jsou naopak tradiční a prověřený způsob, jak skály názorně a esteticky zachytit tak, aby
výsledku rozuměl i laik. Proti jejich tvorbě hovoří zejména
extrémní pracnost a potřeba velmi zkušené a kvaliﬁkované pracovní síly pro jejich kresbu. To je důvodem, proč se
v současné době nové šrafy ručně vytvářejí spíše výjimečně. Pokud ovšem šrafy zavrhneme, je také potřeba vymyslet
nějaký alternativní způsob znázorňování skal. Nabízí se také
otázka, nakolik správné by bylo dlouho vymýšlený a léty
praxe prověřený způsob zavrhnout jen kvůli nedostatkům
stávající technologie či schopností kartografa.
Pro současnou kartograﬁckou tvorbu je typické, že vychází z kartograﬁckých či topograﬁckých databází, které jsou
udržované správcem dat, obvykle nějakou státní institucí.
Tyto topograﬁcké databáze v řadě případů vznikly na základě starších analogových map, které byly naskenovány, georeferencovány a zvektorizovány. Následně jsou tyto databáze
aktualizovány s využitím ortofot, terénního šetření, údajů od
dalších institucí atd. Obsah takové databáze často slouží jako
podklad pro vlastní tématická data, dají se s ním provádět
prostorové analýzy nebo z něj lze vytvořit mapu. Přesněji
řečeno, vytváří se kartograﬁcká reprezentace jednotlivých
objektů z databáze, která se u jednotlivých vydavatelů map
liší. Proto je účelné řešit dvě otázky: způsob reprezentace
skalních útvarů v kartograﬁcké či topograﬁcké databázi (dále
pro jednoduchost jen reprezentace v GIS) a způsob tvorby
kartograﬁcké reprezentace (tedy šraf) z dat v GIS. Nástinu
řešení jsou věnovány dvě následující kapitoly.

3. Reprezentace skalních útvarů v GIS
Vycházíme z reprezentace skalních útvarů v topograﬁckých
databázích ZABAGED (Základní báze geograﬁckých dat)
a DMÚ 25 (Digitální model území). Pozornost je věnována
jejich vlastnostem, které je nutné uvažovat při návrhu vlastní
reprezentace. Vzhledem k tomu, že obě instituce spravující
uvedená data (tj. Zeměměřický úřad – ZÚ a Vojenský geograﬁcký a hydrometeorologický úřad – VGHMÚř) vytvářejí i mapové výstupy, jsou rovněž zmíněny způsoby tvorby
kartograﬁcké reprezentace z obou databází. Soustředíme se
na mapové výstupy největšího měřítka, tj. na Základní mapu
ČR 1:10 000 (ZM 10) a na rastrový ekvivalent topograﬁcké
mapy 1:25 000 (RETM 25).
3.1 S kalní útvary v ZA BAG ED a na ZM 10
Osamělé skály a balvany jsou v ZABAGED reprezentovány
jako body (typ objektu 7.10 Osamělá skála, balvan, skalní
suk), plošně rozsáhlejší skalní útvary jako polygony (typ
objektu 7.06 Skalní útvary). Ty vznikly vektorizací obvodu
těch oblastí, kde byly na původní analogové ZM 10 skály
vyjádřeny šrafami. Vektorizaci polygonů předcházela redakční příprava, prováděná obvykle topografy. Platila zásada, že
měl být zvektorizován obvod skal tak, aby uvnitř vzniklého
polygonu nebyly vrstevnice. Míra generalizace při vektoriza-
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ci šraf nebyla stanovena, proto jsou místy polygony neúměrně podrobné (a v realitě půdorysu skal neodpovídající), místy
naopak velmi generalizované. Snahu zachytit půdorys skal
komplikovala také skutečnost, že z důvodů čitelnosti tisku
byly skalní útvary na původní ZM 10 často zobrazeny větší,
než byl jejich skutečný půdorys. K vrstvě nejsou připojeny
žádné atributy. Při aktualizaci výškopisu ze stereodvojic, kdy
se mj. ve 3D doměřují viditelné terénní hrany, se skály vůbec
nijak neřeší.
Při tvorbě nové podoby ZM 10 s využitím dat ZABAGED
byly šrafy do polygonu při prvním digitálním zpracování
umisťovány a orientovány ručně podle původní mapy (příklad na obr. 2, viz 3. str. obálky, kdy z polygonů uprostřed
byla vytvořena reprezentace vpravo). Rozlišovány byly pískovcové skály (zaoblenější tvar) a nepískovcové skály. Tato
reprezentace se do dalších vydání pouze přebírá, protože
nových polygonů příliš nepřibývá. Detailně je způsob tvorby
kartograﬁcké reprezentace skal na ZM 10 popsán v [8].
3 . 2 S k a ln í ú tva ry v DMÚ 25 a na RE T M 25
Skály jsou v databázi DMÚ 25 reprezentovány velmi podobně jako v ZABAGED. Menší skalky jsou reprezentovány jako
body a linie (objekt Skála, balvan), plošně rozsáhlejší skalní
útvary jako polygony (objekt Skalní sráz), tj. plocha vymezená obvodem půdorysu objektu. Na rozdíl od ZABAGED mají ale tyto objekty atributy, mj. materiálové složení. Podobný
je i způsob vzniku polygonů – vektorizace z vojenské topograﬁcké mapy 1:25 000. Při tvorbě mapy RETM 25 z těchto
dat je ale postup podstatně méně soﬁstikovaný než u ZM 10.
Polygon je vyplněn opakující se texturou v podobě stylizované skalní šrafy.
3 . 3 N áv r h mo ž né re pre z e nt a c e i nform a c í
o s k a lá c h p ro GIS
Účelné by bylo vytvořit takovou reprezentaci skalních útvarů
pro GIS, která bude opakovaně použitelná, tj. bude vhodná
jako podkladová vrstva pro orientaci ve skalním terénu a zároveň z ní bude možné vytvořit různé kartograﬁcké reprezentace skal bez dodatečné informace. I přes různost jednotlivých
variant kresby skal je totiž možné vypozorovat určité vlastnosti, které jsou většině stylů šraf společné, zejména to, že
v nějaké podobě zachycují terénní hrany. Neméně důležitou
vlastností je možnost reprezentaci pro GIS snadno vytvořit,
v ideálním případě automatizovaně z podrobného digitálního modelu vytvořeného například z dat leteckého laserového
skenování, případně vektorizací topograﬁcké mapy.
Vymezení skal pomocí půdorysných polygonů představuje
jejich přirozenou reprezentaci v GIS. Pouze půdorys ovšem
nestačí, ve výsledku totiž chybí informace o detailním rozčlenění skalního terénu, kterou šrafy zachycovaly. Například
na obr. 2 vlevo (viz 3. str. obálky) jsou z původní mapy patrné informace o jednotlivých roklích a skalních věžích, které
polygony nezachycují. V důsledku toho pak nelze pouze na
základě dat uložených v databázi vytvořit správnou kartograﬁckou reprezentaci skal. K tomu je potřeba dodatečné informace – například původní mapy. Vymezení půdorysu bude
proto pouze prvním krokem k tvorbě reprezentace pro GIS.
Navrhovaný postup je tvořen následujícími kroky:
a) Vymezení půdorysu skalních útvarů
Vymezením půdorysu skalních útvarů ohraničíme oblast,
která nás bude z hlediska dalšího zpracování informace

o skalním terénu zajímat. Při velkém měřítku mapy není
totiž otázka půdorysu skalního terénu tak jednoduchá, jak
na první pohled vypadá ([2], s. 101). Za skalní útvary jsou
považována místa, kde se dostává na zemský povrch kompaktní hornina. Hranici tvoří tedy především rozmezí skal
s hlinitým terénem a se sutěmi, ve velehorách mohou hranici
skalního útvaru vymezovat ledovce, u mořských útesů a skal
zahloubených říčních údolí pak případně i břehová čára.
Potíže nastávají u skalnatých strání a škrapových polí, kde
se s travnatými terény střídají drobné skalní výchozy, jejichž
detailní zachycení v měřítku mapy je nemožné. Podobné
potíže nastávají v pískovcových skalních městech, kde na
vrcholových plošinách vysokých skal či okrajovek roste
vegetace a dochází zde ke vzniku vrstvy půdy, která skalní
výchoz překryje a pak je i při terénním šetření značně diskutabilní, co ještě je a co už není skála.
Dalším obvyklým požadavkem je, že skála musí vystupovat nad úroveň okolního terénu, či se výrazně lišit od jeho
charakteru vyjádřeného vrstevnicemi. Pokud tomu tak není,
lze příslušnou část terénu reprezentovat jako skalnatý povrch
vrstevnicemi a rastrem (podobně jako jiné lokálně neobvyklé
typy povrchu – např. písčitý či kopečkovitý), protože v takovém případě jsou vrstevnice pro charakterizaci dostačující.
Pro vymezení půdorysu lze využít polygony dat
ZABAGED, v případě dat laserového skenování je vhodný
stínovaný model terénu, z něhož jsou skály vystupující nad
úroveň okolního terénu vizuálně dobře patrné.
b) Vymezení a klasiﬁkace terénních hran na obvodu a uvnitř půdorysu skal
Povrch skal je obvykle velmi členitý a pro zachycení v měřítku mapy je nutné ho generalizovat. Tento povrch se proto
aproximuje pomocí omezeného množství ploch, oddělených od sebe navzájem terénními hranami. Takovýto útvar
se označuje jako skalní polyedr [2]. Míra aproximace povrchu skal úzce souvisí s měřítkem mapy. Čím má být mapa
podrobnější, tím detailněji je nutné zachytit jednotlivé dílčí
plochy skalního polyedru. Tyto plochy budeme dále nazývat
skalní stěny. Jednotlivé skalní stěny jsou od sebe odděleny
terénními hranami. Tyto hrany se obvykle dělí na pozitivní
(zejména hřbetnice) a negativní (zejména údolnice, erozní
rýhy a strže). Negativní linie bývají spojité, kdežto pozitivní
nepravidelné. Podrobnější informace o klasiﬁkaci terénních
hran lze nalézt např. v [1], [2] a [6].
S přihlédnutím k měřítku konstruované mapy je tedy nutné
provést výběr a generalizaci stěn a hran. Skalní útvar je sobě
podobný. Každá stěna se totiž opět skládá z dílčích stěn, na
něž lze aplikovat tentýž postup; jen jsou ohraničené méně
významnými terénními hranami. Pokud máme k dispozici
stávající mapu, kde jsou skalní útvary pomocí šraf zachyceny,
je tento výběr již proveden. Odvozujeme-li hrany z podobného digitálního modelu terénu, lze použít např. algoritmy pro
vysokofrekvenční ﬁltraci či algoritmy založené na výpočtu
křivosti [9].
Předpokládejme tedy, že máme skalní útvar rozčleněn na
jednotlivé stěny. Pokud je půdorys některé ze stěn vzhledem
k měřítku mapy zanedbatelný, pokračujeme postupem uvedeným v bodě c). V opačném případě je půdorysem stěny polygon. Pokud není skalní plocha úplně vodorovná, můžeme
u ní vždy označit horní a dolní část. Příslušnou část půdorysu
budeme nazývat horní a dolní hrana, viz obr. 3. Exaktněji
řečeno, za horní hranu můžeme označit vždy tu část půdorysného polygonu, kde je vektor opačný ke gradientu skalního
terénu (na obr. 3 jako spádový vektor) orientován směrem
dovnitř půdorysného polygonu a za dolní hranu tu, kde je
vektor opačný ke gradientu orientován směrem ven. Lze si to
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Obr. 3 K vysvětlení horní a dolní hrany

představit tak, že pokud v každém bodě půdorysného polygonu namalujeme šipku určující směr největšího spádu, za
horní hranu prohlásíme ty body, kde šipka směřuje dovnitř
půdorysu stěny a za dolní hranu tu, kde šipka směřuje ven.
Gradient může být teoreticky rovnoběžný s hranicí polygonu
(tj. šipka ve směru největšího spádu leží přesně na hranici).
Taková hrana pak není ani horní, ani dolní (na obr. 3 jako
sporná hrana). Obvodové linie polygonu budou rovněž klasiﬁkovány, neboť jistě tvoří hranici některé ze stěn.
Uvedené algoritmy pro nalezení hran z digitálního modelu terénu mohou rovnou detekovat, o jaký typ hrany se jedná. Žádoucí je přidat také informaci o významnosti terénní
hrany pro účely generalizace. Pro názornější vysvětlení jsou
ukázky některých charakteristických typů skalního terénu
i s jejich reprezentacemi zachyceny na obr. 4. Za povšimnutí stojí fakt, že půdorysný polygon dvou ukázek je naprosto
stejný, tudíž jsou se stávajícími daty obě situace nerozlišitelné, ačkoliv se jedná o dva naprosto rozdílné typy terénu!
c) Detekce stěn pro reprezentaci konturami
V některých typech terénu, typicky například v pískovcových
skalních městech, převládají skály, které mají stěny téměř
kolmé, tj. jejich půdorys je v měřítku mapy zanedbatelný.
V terminologii předchozího odstavce to znamená, že horní
a dolní hrana splývají. Takové stěny budou reprezentovány
jako linie a budeme je nazývat kontury. Jejich atributem bude
relativní výška nad terénem. Název kontury je odvozen od
metody používané pro znázorňování pískovcových skalních
měst v Sasku. Čím je stěna vyšší, tím je tloušťka kontury
větší. Ukázka mapy s konturovou reprezentací je na obr. 5
vlevo (viz 3. str. obálky), další informace o tomto způsobu
znázorňování skal lze nalézt v [2].
Kontury lze hledat např. pomocí algoritmů pro ﬁltraci
používaných v digitálním zpracování obrazu. Podstatou je
okno (maska) pohybující se nad digitálním modelem terénu, nad níž se pak provádí výpočet. Základní idea metody je
ilustrována na obr. 6. Velikost masky se určí z požadovaného
měřítka mapy a maximální dovolené tloušťky kontury. Tato
tloušťka určuje toleranci, s jakou se může lišit horní a dolní okraj stěny skalního útvaru, aby ve výsledné reprezentaci
byla ještě zachycena konturou. Požadovaná velikost masky

Obr. 4 Příklady reprezentace některých typických skalních
terénních tvarů; nahoře hrany nad topograﬁckou mapou
velehorského terénu (zdroj ÚGKK SR); dole umělé příklady
– symbolika pro horní a dolní hranu je stejná jako
na obr. 3, šířka linie určuje významnost hrany

S se určí ze vztahu
M.t
S = ––––,
D
kde M je měřítkové číslo výsledné mapy, t tloušťka kontury
a D velikost pixelu digitálního modelu terénu (D a t je nutné uvažovat ve stejných jednotkách). Hodnota S se z důvodů
požadavku na symetrii masky zaokrouhlí na nejbližší nižší
liché číslo.
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Obr. 6 Vysvětlení k detekci kontur s využitím posouvajícího se okna

Nad každou polohou masky nad digitálním modelem terénu spočítáme rozdíl maximální a minimální hodnoty výšek
pod maskou a výsledek uložíme do výstupního obrazu. Jde
tedy o jednoduchý vysokofrekvenční ﬁltr. Následně provedeme klasiﬁkaci, resp. prahování výstupního obrazu, tak
abychom rozlišili jednotlivé kategorie kontur. Výsledný rastr
je nutné zvektorizovat a případně opravit či zgeneralizovat
nespojitosti vzniklé prahováním. Je-li jako mez prahování zvolena výška h, dostaneme obraz, který má nenulovou
hodnotu tam, kde je místo v terénu reprezentovatelné konturou tloušťky nejvýše t. Metoda byla prakticky otestována na
digitálním modelu terénu s rozlišením 1 m, vytvořeném z dat
leteckého laserového skenování v oblasti národních parků
České a Saské Švýcarsko. Výsledky pro lokalitu Schrammsteine poblíž saského města Bad Schandau a jejich srovnání
s topograﬁckou mapou využívající konturovou reprezentaci
jsou na obr. 5 (viz 3. str. obálky).
Pokud výsledné artefakty nemají převládající charakter
linií a mají tendence vytvářet spíše plochy, je nutné zmenšit
velikost okna či upravit meze použité pro prahování (zvýšit minimální požadovanou relativní výšku). Při příliš velké
masce totiž dojde k počítání rozdílů přes příliš velkou plochu, kontura se „rozmaže“ a její průběh je nezřetelný. V případě, že se ve výsledku neobjeví žádné artefakty, je nutné
naopak velikost okna zvětšit a rovněž snížit relativní výšku.
Přesné nastavení hodnot těchto parametrů závisí na charakteru zachycované lokality a hodí se tam, kde se často vyskytují
vysoké kolmé či téměř kolmé skalní stěny.
Výsledkem aplikace všech výše uvedených kroků je
množina linií s atributy, které nám dají dostatek informace
o skalním terénu pro tvorbu kartograﬁcké reprezentace skal
na topograﬁcké mapě velkého a středního měřítka. V závislosti na konkrétní podobě kartograﬁcké reprezentace může
být nutné doplnit i další informace, ale pro řadu způsobů
kresby skal je tato informace dostačující. Např. tvorba žebříčkové manýry v podobě, v jaké se v současné době používá
na ZM 10, byla možná bez jakékoliv dodatečné informace.
Získání podrobnější informace o skalním útvaru je nutný,
ale nikoliv postačující, krok k tvorbě šraf automatizovaně.
V současné době je v ČR pochopitelně nereálné provést
převektorizaci a doplnění atributů všech skalních útvarů.

V datech ZABAGED je totiž polygonů více než 41 tisíc. Za
předpokladu rozumné míry automatizace bude toto doplnění
možné v rámci aktualizace výškopisu s využitím leteckého
laserového skenování.

4. Možnosti tvorby kartograﬁcké reprezentace skal
Možností tvorby kartograﬁcké reprezentace skal z půdorysných polygonů je překvapivě velké množství. Většina z nich
se snaží v nějaké podobě nepříliš zdařile napodobit šrafy.
Podrobnější rozbor této problematiky na základě prostudování většího množství kartograﬁckých děl vytvořených prostředky digitální kartograﬁe ukázal, že lze rozlišit minimálně
sedm variant, jak skály znázornit. Základní přehled lze nalézt
v [7], podrobnější informace pak v [8]. Výsledek plně automatizované tvorby (např. naivní vyplnění polygonů texturou)
nedává vůbec žádné informace o rozčlenění skalního terénu
(viz obr. 7 vlevo), v případě ruční tvorby používané například pro ZM 10 je výsledek lepší, ale stále velmi šablonovitý
a za původní ručně vytvořenou kresbou zaostává (srovnání
s obr. 2 na 3. str. obálky). V praxi jde o hledání kompromisu mezi časově (a tedy i ﬁnančně) náročnou tvorbou zdařilé
reprezentace skalních útvarů pomocí tradičních šraf a mezi
úplnou automatizací tvorby, jejímž výsledkem zdařilá reprezentace nebývá.
Jednou z výhod navrhované reprezentace skalních útvarů
v GIS je její reusabilita pro různé způsoby kresby skal. Nese
tedy podstatně více informací než půdorysné polygony, a pro
řadu způsobů kresby i dost informace k tomu, aby z ní bylo
možné vytvořit kartograﬁckou reprezentaci bez dodatečných
informací (viz obr. 8). Informace o dolních a horních hranách
totiž umožňuje určit orientaci šraf.
Problematika automatizované tvorby kartograﬁcké reprezentace skal s využitím podrobných digitálních modelů terénu je nepříliš intenzivně studovaný a dosud otevřený problém. Znamená totiž pokusit se přeformulovat velmi vágně
deﬁnovaná (či nedeﬁnovaná) pravidla pro kresbu skal do
programovacího jazyka. Je jasné, že tento cíl je i se znalostí soﬁstikovaných algoritmů počítačové graﬁky, informatiky
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Obr. 7 Vlevo ukázka nepříliš zdařilé automatizovaně vytvořené reprezentace pískovcového skalního města
na RETM 25 (VGHMÚř), vpravo ukázka ridge-line reprezentace popsané v [5]

Obr. 8 Tři různé reprezentace skal odvozené z dat GIS (vlevo); ruční kresba autora

a matematiky obtížné splnit a zatím dosažené výsledky, zmíněné podrobněji v dalším textu, to jen potvrzují. I v případě,
že rezignujeme na automatizaci a pokusíme se šrafy kreslit
na počítači ručně, bez speciálního hardwaru (tablet registrující přítlak) a softwaru je tato práce podstatně časově náročnější než ruční kresba na papír či plastovou fólii.
Autorovi článku se podařilo objevit v podstatě jedinou
instituci, která se tímto problémem zabývala podrobněji. Je jí
Institut für Kartograﬁe na Eidgenössische Technische Hochschule ve švýcarském Curychu a výzkum je spojen zejména
se jmény L. Hurniho a T. Dahindena. Uvedení autoři se od
roku 2000 zabývají mj. možnostmi automatizace a algoritmizace tvorby kartograﬁcké reprezentace skal. Východiskem je
práce [5], kde je popsán algoritmus, který na základě ruční
digitalizace horní a dolní hrany skalního útvaru dokáže vytvořit tzv. ridge-line reprezentaci skalního útvaru. Jde v podstatě
o zachycení terénních hran v podobě linií, přičemž prostorového efektu je dosahováno především změnou tloušťky linie
na osvětlené a neosvětlené straně skalního útvaru, a dalšími
modiﬁkacemi podle poměrně složitých pravidel (např. vliv
velikosti, konvexnosti, resp. konkávnosti skalního útvaru).
Ukázka této reprezentace je na obr. 7 vpravo. Na základě algoritmu byl vyvinut plugin pro software Macromedia Freehand,
který byl použit v několika mapovacích projektech [5].
Rozšířením této metody o vyplňování ploch šrafami ve
stylu švýcarské metody se zabýval Dahinden. Plochy téhož
sklonu (tedy v podstatě dílčí plochy tvořící skalní polyedr)
musí být předem digitalizovány a musí být předem známo,
zda se mají vyplňovat horizontální či vertikální šrafurou.
Algoritmus pak vyplní oblast šrafami o zadané hustotě či

dokáže kreslit jednotlivé šrafy, přičemž mění tloušťku čáry
podle stejného modelu jako předchozí algoritmus. Z publikovaných ukázek a i vlastního hodnocení autorů [5] je patrné,
že k dokonalosti má tento algoritmus ještě dost daleko a konstatují, že „většina běžných stylů (myšleno tradičních metod
pro kresbu skal) je automaticky generovatelná dost obtížně“.
Další odkazy na algoritmy související s touto problematikou
obecněji lze získat z přehledového článku [3].
Na tvorbu kartograﬁcké reprezentace skal lze pohlížet také
očima počítačové graﬁky. Tento problém patří do oblasti tzv.
nefotorealistického zobrazování (non-photorealistic rendering, dále jen NPR), které se snaží zobrazit scénu (v našem
případě skály) výstižně, ale tak, že výsledek je záměrně
zjednodušený a neodpovídá fotograﬁi reality. Mezi výhody
použití NPR patří přehlednost, možnost přizpůsobení se stylu, možnost tyto techniky kombinovat s ruční prací, technická omezení tisku (šrafovaný obrázek může vypadat při černobílém tisku lépe než fotograﬁe), či elegantní způsob, jak
vyřešit nedostatek dat pro fotorealistické zobrazování. Problematika NPR je jednou z novějších oblastí počítačové graﬁky a rychle se vyvíjí [10]. Tato oblast zahrnuje řadu technik,
mezi něž patří i tvorba obecných šraf. Podstatné pro správné
a názorné vyjádření tvaru objektu je dobře zvolené a úsporné
umísťování šrafovacích čar. V tom se knihy [10] a [6] velmi
dobře shodují. Ty čáry, které nesou nejvíce informací, jsou
zobrazovány nejvýrazněji, méně důležité jsou zanedbávány.
Při vykreslování je snaha minimalizovat počet použitých čar,
jednak z důvodů rychlejšího vykreslení výsledku, jednak
z důvodů přehlednosti. Výstupem je pak síť relativně tenkých
čar, které lze popsat vektorově nebo je uložit jako bitmapu.
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5. Závěr
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Způsob, jakým jsou na současných mapách vytvořených
prostředky digitální kartograﬁe zachyceny skalní útvary, má
do ideálního stavu poměrně daleko. Jednou z příčin tohoto
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umožnily doplnit stávající topograﬁcké databáze. Na základě těchto informací by pak bylo možné reprezentovat skály
na mapách podrobněji a názorněji. Otázka automatické či
semiautomatické tvorby skalních šraf ovšem zůstává prozatím otevřeným problémem a předmětem autorova výzkumu.
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pohybu obyvatelstva
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Abstrakt
Problematika procesu generalizace při vizualizaci tras pohybu obyvatel v městském prostředí. Na základě vstupních materiálů
od 24 dotazovaných byly porovnány trasy mezi vybranými lokalitami města Olomouce. Vektorizace tras probíhala nad několika
měřítky (1:2 500, 1:5 000, 1:10 000, 1:25 000). Pro každou z tras byly vyjádřeny základní charakteristiky (např. průměrná
délka trasy). Generalizace jak v tradičních programových prostředcích (ArcGIS 9.x), tak za použití otevřených webových
řešení (MapShaper). Byly otestovány vybrané algoritmy generalizace (Douglas-Peuckerův, Wangův, Visvalingam-Whyattův,
Beziérovy křivky a PAEK). Návrhy na optimální míru generalizace pro vytváření tematických map v oblastech územního
plánování a pohybu obyvatelstva.
The Level of Generalization for the Visualization of Movement of Population Routes
Summary
The process of generalization in the visualization of movement population routes in urban areas. There were twenty-four routes
between point of interest in Olomouc selected and compared. The digitalization of routes ran over in scales of 1:2 500, 1:5 000,
1:10 000, 1:25 000. Each of the route is characterised with average length, curvature etc. Generalization has been carried out
both in traditional desktop software (ArcGIS 9.x) and using open web solutions (MapShaper). Some generalization algorithms
were tested such as Douglas-Peucker, Wang, Visvalingam-Whyatt, Bezier curve and PAEK. The paper gives some proposals for
the generalization for the creation of thematic maps in the areas of planning and population movement.
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1. Úvod
Při vizualizaci mapových výstupů výsledků prostorových
úloh pohybu obyvatelstva města je vždy problematické
zachytit velké množství dat reprezentovaných linií, kterých
bývají řádově desítky až stovky. Míra generalizace je odvislá
především od měřítka výsledné mapy, množství tématického
obsahu a účelu mapy. Často jsou také data vytvářena primárně v jednom měřítku, zatímco dále jsou používána i v jiných
měřítkách. Proto je nutné vybrat vhodný generalizační algoritmus (metodu) a míru generalizace.

2. Kartograﬁcká generalizace
Dle účelu můžeme generalizaci rozdělit na geoprostorovou
generalizaci dat, která probíhá již při tvorbě datového modelu a jeho plnění, a na kartograﬁckou generalizaci, ke které
může být přistupováno několika způsoby.
Podle ČSN 73 0401 je kartograﬁcká generalizace popisována jako výběr, geometrické zjednodušení a zevšeobecnění objektů, jevů a jejich vzájemných vztahů pro
jejich graﬁcké vyjádření. Zásadní vliv na zvolený typ
generalizace hraje účel, ke kterému budou kartograﬁcké
výstupy použity.
Algoritmizace generalizačního procesu není vzhledem
k jeho podstatě jednoznačná. Vznikla proto celá řada kartograﬁckých algoritmů, které se liší svojí efektivitou, výsledným výstupem, optimální konﬁgurací vstupních dat.
Nejpoužívanější skupinou generalizačních algoritmů
v prostředí GIS jsou geometrické generalizační algoritmy,
které vycházejí z požadavku zachování důležitých geometrických a tvarových charakteristik prvku. Jsou vynechávány ty části prvku, které významně neovlivňují celkový tvar
prvku. Kartograﬁcká generalizace geometrických parametrů je prováděna porovnáváním vypočtených hodnot parametrů každého prvku s mezními hodnotami. Následně jsou
odstraňovány takové prvky (a jim příslušející vrcholy), které
podmínku nesplňují. Tento proces probíhá buď lokálně, kdy
nejsou brány v úvahu okolní vrcholy posuzovaného prvku,
nebo globálně, kdy je prvek posuzován jako celek se všemi
vrcholy, které ho tvoří.

Obr. 1 Rozdíl mezi Wangovým (vpravo) a Douglas-Peuckerovým algoritmem (vlevo), ArcGIS 9.2 Desktop Help

Obr. 2 Postup generalizace pomocí Douglas-Peuckerova
algoritmu, ArcGIS 9.2 Desktop Help

2.1 MapShaper

2.2 G eneralizace pomocí zjednoduš ení

MapShaper je bezplatný online editor, který umí generalizovat liniová a polygonová vektorová data ve formátu shapeﬁle. Aplikace funguje přímo ve webovém prohlížeči, vyžadována je poslední verze Flash Playeru. MapShaper podporuje
3 algoritmy, které zjednodušují průběh linií, a to algoritmus
Douglas-Peucker, Visvalingam-Whyatt a jejich kombinace
navržená pro zahlazení členitých pobřežních linií a špičatých
tvarů. Aplikace je vyvíjena od roku 2005 na Katedře geograﬁe na Universitě ve Wisconsinu a je k dispozici bezplatně na
webové adrese http://www.mapshaper.org.
Jak uvádí Bloch a Harrower mohou být s ohledem na
použitou technologii (Flash) do prostředí webové aplikace
MapShaper aplikovány jakékoliv generalizační metody, které splňují následující podmínky: metoda musí zjednodušovat
linie odstraňováním vertexů, zachované vertexy nesmí být
přesouvány z jejich původní polohy a pokud je při jednom
stupni generalizace určitý bod vypuštěn, nesmí být znovu
zaveden při generalizaci vyšší úrovně.

Zjednodušení je jedním ze základních typů geometrické
generalizace, který odstraňuje dílčí lomové body bez porušení základního tvaru původní linie [8]. Mezi nejběžnější zjednodušující algoritmy patří Douglas-Peuckerův (v prostředí
ArcGIS [9] pod názvem POINT_REMOVE) a Wangův algoritmus (v prostředí ArcGIS pod názvem BEND_SIMPLIFY),
viz obr. 1. V prostředí ArcGIS se v obou funkcích nastavuje míra tolerance (koridor), která ovlivňuje výslednou míru
generalizace. Při stejném nastavení parametrů vytváří funkce POINT_REMOVE hrubší a více zjednodušené výsledné
linie než funkce BEND_SIMPLIFY.
2.2.1 Douglas – Peucker
(Simplify Line – POINT_REMOVE)
Douglas – Peuckerův algoritmus je jedním z nejčastěji používaných generalizačních globálních algoritmů v oblasti digi-
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tální kartograﬁe, obr. 2, [2]. Tato metoda je aplikována jak
v prostředí ArcGIS (pod názvem POINT_REMOVE v rámci
funkce Simplify Line), tak do prostředí webové aplikace MapShaper. Jde o metodu, která je velmi rychlá a jednoduchá.
Její důležitou vlastností je fakt, že zachovává nejvýznamnější
lomové body, které jsou charakteristické pro průběh linie a je
tak zachycen základní tvar linie. Algoritmus nejprve spojí
počáteční a koncový bod jednoduchou přímkou. Následně je
nadeﬁnován koridor (buffer), ve kterém se po kolmici hledá
nejvzdálenější bod. Ten je po nalezení spojen s počátečním
a koncovým bodem a vznikne tak nová lomená čára složená
ze dvou úseček. Následně je stejný proces aplikován pro každou z nově vzniklých linií do té doby, dokud existuje bod
ležící uvnitř koridoru. Jak uvádí Bayer [2] je úloha typickým příkladem rekurzivního algoritmu se dvěma parametry,
počátečním a koncovým bodem.
Douglas-Peuckerův algoritmus je vhodný a efektivní pro
eliminaci nadbytečných detailů, ale výsledné linie mohou
často obsahovat příliš ostrých tvarů, které snižují kartograﬁckou kvalitu. Proto je tento algoritmus vhodný například
v případě, kdy jde o větší schématičnost výsledných linií. Jak
uvádí ArcGIS 9.2 Desktop Help, je s ohledem na výpočetní rychlost metoda vhodná i pro větší datové soubory (cca
500 000 lomových bodů). Modiﬁkace Douglas-Peuckerova
algoritmu popisuje například Hershberger a Snoeyink [7],
Wu a Márquez [11] nebo Dutton [5].

Obr. 3 Rozdíl mezi Beziérovou interpolací (vpravo)
a metodou polynomiální aproximace (vlevo),
ArcGIS 9.2 Desktop Help

2 . 2 . 2 Wang (Bend Simplify)

2.3 G eneralizace pomocí s hlazení

Algoritmus BEND_SIMPLIFY je založen na identiﬁkační
technice, která umí detekovat ohyby linie, analyzovat jejich
charakteristiky a odstranit ty nevýznamné. Wang [12] popisuje jednotlivé linie jako řadu po sobě jdoucích ohybů (křivek).
Kolem každého ohybu je vytvořena kružnice podle nastaveného poloměru (tolerance) a následně je porovnáno několik
geometrických vlastností ohybu s vlastnostmi dalších ohybů, které spadnou do vytvořené kružnice. Následně je méně
významný ohyb eliminován jednoduchým přímým spojením
počátečního a konečného bodu daného ohybu. Výsledná linie
sleduje hlavní tvar původní linie velmi věrným způsobem.

Druhou skupinu funkcí, které jsou nejčastěji implementovány v prostředí GIS (Smooth Line) tvoří vyhlazovací funkce.
Jsou často používány pro zvýšení estetické kvality výsledných linií. V prostředí ArcGIS jsou k dispozici dva algoritmy shlazovacích funkcí, a to funkce PAEK a dále BEZIER
INTERPOLATION.

2.3.1 Bodansky (Smooth Line – PAEK)

Visvalingham a Whyatt [10] popisují globální generalizační
algoritmus založený na porovnávání ploch. Nejprve jsou nad
linií vygenerovány pro každé 3 po sobě jdoucí lomové body
trojúhelníky. Následně je vypočtena jejich plocha a pokud
je tato plocha menší než stanovená hodnota, je prostřední
bod trojúhelníku vymazán. Takto je postupováno do té doby,
dokud neexistuje žádný trojúhelník menší než stanovená
hodnota. Tento algoritmus je aplikován v prostředí webové
aplikace MapShaper.

Nástroj Smooth Line s algoritmem PAEK (Polynomial
Approximation with Exponential Kernel) umožňuje vyhlazení linií na základě polynomiální aproximace pomocí parametrické kontinuální průměrovací techniky [3]. Při použití
této funkce je třeba zadat vstupní datovou vrstvu, algoritmus,
podle kterého má být křivka vyhlazena a v případě polynomiální aproximace ještě toleranci. Souřadnice lomových
bodů jsou vypočítány pomocí váženého průměrování všech
zdrojových bodů na linii. Váha každého bodu klesá se vzdáleností od právě počítaného bodu. Tato metoda je velmi stabilní, drobné změny parametru způsobí rovněž malé změny
ve výsledné linii. Pokud jde o vyhlazování tvarů, dává tento
algoritmus lepší výsledky než funkce BEZIER INTERPOLATION (obr. 3).

2 . 2 . 4 Modiﬁed Visvalingam – Whyatt

2.3.2 Farin (Smooth Line – BEZIER INTERPOLATION)

V prostředí webové aplikace MapShaper je také aplikována modiﬁkace algoritmu autorů Visvalingam-Whyatt, která
slouží ke generování méně zubatých linií. Modiﬁkovaná
metoda je založena nejen na porovnávání plochy, ale také
dalších parametrů jako je plochost, zkreslenost a vypouklost
[13]. Tato modiﬁkace původního algoritmu přináší jemnější
a uhlazenější výsledky než původní algoritmus.

Nástroj Smooth Line s algoritmem BEZIER INTERPOLATION umožňuje vyhlazení linií převodem na Beziérovy křivky. Pro propojení křivek ve vertexech je využita Besselova
tangenciální funkce. Výsledná shlazená linie tak prochází
přímo vstupními body. Vyhlazovací tolerance deﬁnuje délku
pohybující se křivky podél původní linie. Čím vyšší je tolerance, tím více shlazená bude výsledná linie [6].

2 . 2 . 3 Visvalingam – Whyatt
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3. Praktické měření

funkce snapping pro vektorizaci průběhu linie namísto jen
přichycení počátku, resp. konce linie k počátečnímu a koncovému bodu).
Následné vyhodnocení bylo provedeno zvlášť pro jednu
vybranou trasu (obr. 4, tab. 1) a zvlášť komplexně pro skupinu 24 tras (obr. 5, tab. 2). Pro potřeby další analýzy byl
důležitý vstup dat po stránce topologické, zvláště pak vzájemné prostorové rozmístění vertexů jednotlivých linií, vizualizační složka kartograﬁcké generalizace (kresba nad míru
a odsunutí prvku) nebyla předmětem řešení.
Trasy v různých měřítkách byly zhodnoceny vybranými
parametry: celková délka trasy, devialita, počet přímých úseků
trasy, a v případě skupiny 24 tras pak i suma délek všech tras.

Vektorizace probíhala v prostředí ArcGIS nad leteckým snímkem mapového portálu CENIA, připojeného pomocí WMS.
Vybraným zájmovým územím byla zvolena trasa mezi vysokoškolskými kolejemi Bedřicha Václavka (Šmeralova č. 8)
a budovou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci (třída Svobody č. 26). Celkem byly vektorizovány čtyři sady tras vždy v různých měřítkách (1:2 500,
1:5 000, 1:10 000 a 1:25 000). Každá sada obsahovala 43
tras, z nichž dále pro potřeby analýz byly použity 24 trasy.
Zbylé trasy ze vstupního vzorku byly odstraněny pro zjevnou
neúplnost nebo pro nevhodné nastavení prostředí (zapnutí

Obr. 4 Vybraná vektorizovaná trasa ve čtyřech měřítkách a přímá trasa

Tab. 1 Vektorizovaná trasa a její charakteristiky ve vybraných měřítkách
měřítko

celková délka (m)

devialita

počet přímých úseků

průměrná délka přímého
úseku (m)

1:2 500

1455,178

1,269

46

31,634

1:5 000

1448,052

1,263

32

45,252

1:10 000

1388,755

1,211

22

63,125

1:25 000

1379,793

1,203

15

91,986

přímá trasa

1146,597

1,000

1

1146,597
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V další části bylo přistoupeno k deﬁnování míry generalizace, která byla prováděna pouze nad trasami měřítka
1:2 500. Vzhledem k podstatě obou aplikací (webový MapShaper a desktopový ArcGIS) je rozdílný i přístup v zadání
míry generalizace uživatelem.
Ve webovém prostředí aplikace MapShaper lze míru
generalizace volit v relativních hodnotách na posuvné liště.
Rozsah generalizace lze spojitě zadat hodnotami od 0 % do
100 % v krocích po jednom procentu. V prostředí ArcGIS
lze u algoritmů míru generalizace zadat konkrétní hodnotou vyhledávacího poloměru (anglicky offset, resp. smooth
tolerance). Pro potřeby analýzy autoři vycházeli z násobků
průměrné délky úseku mezi dvěma sousedícími vertexy příslušné trasy. Pouze u Bézierových křivek neexistuje možnost nastavení vlastní míry generalizace, a tak bylo použito
výchozího nastavení.
Výsledky aplikace generalizačních algoritmů nad trasami
byly opět zhodnoceny nad vybranými parametry – celková
délka trasy, devialita, počet úseků trasy (přímá linie mezi
dvěma sousedícími vertexy), a v případě skupiny 24 tras pak
i celková suma délek všech tras.
Celková délka jednotlivých tras se zmenšujícím se měřítkem klesá, stejně jako devialita a počty přímých úseků.
Zároveň stoupá průměrná délka přímého úseku (tab. 1, obr.

4). Vizuálně patrná je generalizace průběhu linie ve střední
části, kde se průběh v měřítcích 1:10 000 a 1:25 000 nejvíce
odchyluje od průběhu v měřítcích 1:2 500 a 1:5 000.
Při porovnání míry generalizace u jedné trasy (tab. 3)
lze vysledovat u algoritmu Wang (bend simplify) s rostoucím násobkem generalizace úbytek počtu přímých úseků
až k násobku 4. Výsledné generalizace u násobku 4 až 6
jsou u této generalizace shodné. Obdobně je tomu u algoritmu Douglas-Peucker (point remove) [4] u násobků 2
a 3. U shodného algoritmu ve webové aplikaci MapShaper
je vizuálně rozpoznatelná míra generalizace v rozmezí
0 % – 15 %. Další zvýšení míry generalizace (až na 100 %)
nemá žádný vliv.
U většího počtu tras nejsou již výsledky generalizace
u algoritmů Wang (bend simplify) Douglas-Peucker (point
remove) natolik odlišné jako v předešlém případě (tab. 4).
Vysoký je pouze počet přímých úseků u algoritmu PAEK
(Bodansky), který je deﬁnován jako polynomiální aproximace. Výsledné generalizované křivky jsou shlazené.
Při tabelárním a vizuálním srovnání tras v měřítkách
1:5 000 a 1:10 000 s generalizovanými průběhy trasy 1:2 500
lze konstatovat, že původní a generalizovaná linie jsou ve
většině délky svého průběhu od sebe vzhledem k měřítku
vizualizace pouze nepatrně vzdáleny.

Obr. 5 Detail průběhu 24 vektorizovaných tras ve čtyřech měřítkách a přímá trasa
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Tab. 2 Vektorizovaný soubor 24 tras a jejich charakteristiky ve vybraných měřítkách
měřítko

celková délka (m)

devialita

počet přímých úseků

průměrná délka přímého
úseku (m)

1:2 500

1571,926

1,371

987

38,223

1:5 000

1575,988

1,374

721

52,460

1:10 000

1553,853

1,355

441

84,563

1:25 000

1524,229

1,329

265

138,043

přímá trasa

1146,597

1,000

1

1146,597

Tab. 3 Porovnání míry generalizace u jednotlivých algoritmů na příkladu jedné trasy
míra generalizace
(offset, tolerance)

celková délka
(m)

devialita

počet přímých
úseků

průměrná délka
přímého úseku (m)

1

31,634

1452,939

1,267

42

34,594

2

63,269

1442,268

1,258

39

36,981

3

94,903

1418,871

1,237

36

39,413

4

126,537

1365,606

1,191

27

50,578

5

158,171

1365,606

1,191

27

50,578

6

189,806

1365,606

1,191

27

50,578

1

31,634

1303,887

1,137

6

217,315

2

63,269

1282,196

1,118

4

320,549

3

94,903

1282,196

1,118

4

320,549

4

126,537

1186,141

1,034

2

593,070

5

158,171

1146,597

1,000

1

1146,597

1

31,634

1413,328

1,233

302

4,680

2

63,269

1369,067

1,194

189

7,244

3

94,903

1338,111

1,167

140

9,558

4

126,537

1316,736

1,148

113

11,653

5

158,171

1300,551

1,134

95

13,690

6

189,806

1287,165

1,123

80

16,090

7

221,440

1275,180

1,112

69

18,481

8

253,074

1263,945

1,102

59

21,423

9

284,709

1252,953

1,093

53

23,641

10

316,343

1250,797

1,091

52

24,054

1469,573

1,282

46

31,947

násobky průměrné délky úseku mezi dvěma sousedícími vertexy
(měřítko trasy měřítka 1:2500)

Douglas-Peucker
Wang (bend simplify)
(point remove)

násobek

PAEK
(Bodansky)

ArcGIS

algoritmus

algoritmus

míra generalizace (%)

celková délka
(m)

devialita

počet přímých
úseků

průměrná délka
přímého úseku (m)

Visvalingham-Whyatt

–

100

1186,475

1,035

2

593,238

75

1278,750

1,115

4

319,687

50

1317,846

1,149

7

188,264

25

1387,004

1,210

12

115,584

100

1415,889

1,235

14

101,135

16

1415,889

1,235

14

101,135

15

1419,029

1,238

15

94,602

7

1442,363

1,258

21

68,684

přímá linie

1146,597

1,000

1

1146,597

původní vrstva (1:2 500)

1455,178

1,269

46

31,634

Douglas – Peucker

MapShaper

bezier

Poznámka: Další míry generalizace mezi hodnotami 15 % až 100 % u algoritmu Douglas-Peucker (MapShaper) nebyly zpracovány
z důvody neměnnosti výsledků průběhu linie generalizací. Hodnota 15 %, resp. 16 % je tedy hraniční mírou.

Geodetický a kartografický obzor
ročník 56/98, 2010, číslo 3

Heisig, J.–Burian, J.: Míra generalizace při vizualizaci…

64

Tab. 4 Porovnání míry generalizace u jednotlivých algoritmů na příkladu souboru 24 tras

násobky průměrné délky úseku mezi dvěma sousedícími vertexy (měřítko trasy
měřítka 1:2 500)

Douglas-Peucker
(point remove)
PAEK
(Bodansky)

ArcGIS

míra generalizace
(offset, tolerance)

průměrná délka
(m)

devialita

počet přímých
úseků

průměrná délka
přímého úseku (m)

1

38,223

1562,745

1,363

4726

7,936

2

76,446

1556,180

1,357

4618

8,088

3

114,669

1554,373

1,356

4596

8,117

4

152,892

1550,391

1,352

4567

8,147

5

191,116

1547,455

1,350

4557

8,150

6

229,339

1547,455

1,350

4557

8,150

1

38,223

1549,334

1,351

4559

8,156

2

76,446

1547,455

1,350

4557

8,150

3

114,669

1547,455

1,350

4557

8,150

4

152,892

1547,455

1,350

4557

8,150

5

191,116

1547,455

1,350

4557

8,150

1

38,223

1529,191

1,334

6047

6,069

2

76,446

1490,761

1,300

3851

9,291

3

114,669

1461,236

1,274

2942

11,920

4

152,892

1438,107

1,254

2351

14,681

5

191,116

1418,163

1,237

1962

17,348

6

229,339

1399,373

1,220

1690

19,873

7

267,562

1381,034

1,204

1456

22,764

8

305,785

1365,424

1,191

1341

24,437

9

344,008

1359,009

1,185

1282

25,442

10

382,231

1355,876

1,183

1233

26,392

1598,324

1,394

987

38,865

násobek

Wang (bend simplify)

algoritmus

algoritmus

míra generalizace (%)

průměrná délka
trasy (m)

devialita

počet přímých
úseků

průměrná délka
přímého úseku (m)

VisvalinghamWhyatt

–

100

1154,663

1,007

25

1108,477

75

1340,600

1,169

68

473,153

50

1449,923

1,265

127

274,001

25

1532,120

1,336

306

120,166

100

1537,122

1,341

285

129,442

22

1537,122

1,341

285

129,442

18

1537,122

1,341

285

129,442

17

1537,253

1,341

286

129,000

15

1541,874

1,345

304

121,727

7

1560,765

1,361

415

90,261

přímá linie

1146,597

1,000

1

1146,597

původní vrstva (1:2 500)

1571,926

1,371

987

38, 201

Douglas – Peucker

MapShaper

bezier

4. Zhodnocení a závěr
Z pohledu volby měřítka vstupů, se pro územní plánování a dopravu v zastavěném území města, jeví jako vhodná
měřítka 1:5 000 a 1:10 000. Nejsou-li data v těchto měřítkách dostupná a je-li nutné data topologicky generalizovat,
jeví se jako nejvhodnější použít generalizační algoritmus
Bend Simplify, který zachovává původní tvar linie. Při tomto testování se pro měřítko 1:5 000 pro vyhledávací polo-

měr osvědčilo použití dvojnásobku průměrné délky úseku
mezi dvěma sousedícími vertexy původní linie. Pro měřítko
1:10 000 je to pak čtyř až šestinásobek (obr. 6). U algoritmů
Visvalingham – Whyatt a Douglas – Peucker se v nadměrné
míře projevil vliv lomových bodů a výskyt ostrých lomů
na celkové topologii. Shlazovací algoritmy Bézierovy křivky a PAEK podávají výsledek křivek o minimální křivosti.
Nepřirozeně tak generalizují průběh linie na části oblouků
velkých poloměrů.
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Obr. 6 Srovnání tras v měřítkách 1:5 000 a 1:10 000 s generalizovanými průběhy trasy v měřítku 1:2 500
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OSOBNÉ SPRÁVY
Ing. Ján Kukuča, DrSc., vyznamenaný
Pribinovým krížom I. triedy
92:Kukuča:528

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič udelil 7. 1. 2010
pri príležitosti výročia vzniku Slovenskej republiky vysoké štátne
vyznamenania 20-im významným osobnostiam vedeckého, kultúrneho a spoločenského života. Medzi nimi za mimoriadne zásluhy
o hospodársky rozvoj, osobitne v oblasti geodézie a kartograﬁe,
ocenil Pribinovým krížom I. triedy Ing. Jána Kukuču, DrSc. Toto
ocenenie prišlo symbolicky v čase, keď Výskumný ústav geodézie
a kartograﬁe (VÚGK) v Bratislave, pri zrode ktorého Ján Kukuča
stál, oslavuje 40. výročie svojho založenia.
Ján Kukuča sa narodil 10. 9. 1922 v Haluziciach v okrese Nové
Mesto nad Váhom. Po absolvovaní zememeračského inžinierstva
na Slovenskej vysokej škole technickej (SVŠT, dnes Slovenskej
technickej univerzite – STU) v Bratislave vykonával predovšetkým
najnáročnejšie geodetické práce v teréne (veľmi presné merania
výškových a polohových bodov v geodetických sieťach na území
Slovenska). V rokoch 1963 až 1970 pracoval v Ústave teórie merania Slovenskej akadémie vied (SAV), kde v priebehu dvoch rokov
vypracoval a obhájil dizertačnú prácu, získal vedeckú hodnosť kandidáta technických vied a bol poverený vedením skupiny na riešenie
úloh základného výskumu. V roku 1970 bol ako vedecký pracovník
ovládajúci práce v oblasti geodézie a kartograﬁe poverený na základe zriaďovacej listiny vybudovať v Bratislave VÚGK pre Slovensko, ktoré po federálnom usporiadaní Česko-Slovenska zostalo bez
geodetického a kartograﬁckého výskumu a hrozilo mu zaostávanie
najmä v oblasti medzinárodnej spolupráce, ktorá je vo viacerých
sférach geodézie nevyhnutná. Ján Kukuča tento ústav, ako vtedy
jeho prvý pracovník, vybudoval a riadil až do 31. 12. 1987. Vypracoval koncepciu jeho vedeckovýskumnej činnosti, získal schopných
pracovníkov a zapojil ústav aj do medzinárodnej spolupráce. Na
základe dosiahnutých výsledkov bol VÚGK Predsedníctvom SAV
poverený školiť vedeckých ašpirantov. Riaditeľ VÚGK, ako vedúci
školiaceho pracoviska a zároveň školiteľ, vymenoval potom ďalších
školiteľov z tých vedeckých pracovníkov, ktorí si v priebehu prác
v ústave zvýšili svoju kvaliﬁkáciu. Ján Kukuča vychoval štyroch
kandidátov vied (dnes PhD.), ktorí sa potom stali významnými
vedúcimi pracovníkmi v rezorte. Ján Kukuča v roku 1978 obhájil
doktorskú dizertačnú prácu a vedecká rada SVŠT mu ako prvému
v rezorte geodézie a kartograﬁe vo vtedajšom Česko-Slovensku
udelila najvyššiu vedeckú hodnosť – doktor vied (DrSc.). Neskôr
bol vymenovaný za predsedu komisie na obhajoby doktorských
dizertačných prác v odbore geodézia; v tejto funkcii zotrval do 31.
12. 1990.
Ján Kukuča sa podieľal na vedeckovýskumnej činnosti v oblastiach: analýza meracích metód z hľadiska teórie chýb meraní,
vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov meraní v heterogénnych
podmienkach, teória a eliminácia systematických chýb, aplikácia
matematickoštatistických metód, metód matematickej optimalizácie a ďalších najprogresívnejších a najnáročnejších matematických
metód pri budovaní geodetických sietí, informačná teória merania,
aplikácia výsledkov výskumu v geodynamike (napr. pri meraní
a posudzovaní stability zemskej kôry pri výstavbe atómových elektrární a vodného diela Gabčíkovo), prognostické, koncepčné práce
a štúdie. Výsledkom jeho vedeckovýskumnej činnosti je 12 výskumných správ a viaceré publikácie.
Ján Kukuča sa zúčastňoval na medzinárodnej spolupráci, resp. bol
členom pracovných skupín:
− „Rozsiahle geodetické siete“ Medzinárodnej geodetickej asociácie (International Association of Geodesy – IAG),
− „Optimalizácia geodetických sietí“ mimovládnej organizácie
Medzinárodná federácia geodetov (Fédération Internationale des
Géomètres – FIG),
− „Kozmická fyzika“ medzinárodnej organizácie INTERKOZMOS.
Na základe písomného poverenia Ministerstva výstavby a techniky bol kľúčovou osobou pri zriadení Slovenského strediska diaľkového prieskumu Zeme ako špecializovaného pracoviska VÚGK. Bol

dlhoročným členom vedeckého kolégia SAV pre vedy o Zemi a vesmíre, dlhoročným členom kolégia predsedu Slovenského úradu geodézie a kartograﬁe, členom Československého národného komitétu
geodetického a geofyzikálneho pri Československej akadémii vied.
Externe prednášal na postgraduálnom štúdiu na SVŠT, bol členom
a predsedom jej orgánov a komisií. Prednášal na konferenciách, sympóziách, seminároch a iných odborných podujatiach doma i v zahraničí (Oxford, Soﬁa, Wrocław, Šoproň, Saigon a inde), a tým propagoval aj odbornú a vedeckú úroveň slovenskej geodézie. Ján Kukuča
bol osobitne publikačne činný (70 vedeckých a odborných článkov
doma i v zahraničí – niektoré v spoluautorstve, 3 knižné publikácie
– z toho 2 v spoluautorstve a 1 vydaná aj v zahraničí) a oponoval
veľký počet odborných článkov, dizertačných a habilitačných prác,
výskumných správ a celoštátne učebnice. Bol členom komisií na
menovanie profesorov a docentov na Slovensku i v Česku, členom
viacerých vedeckých a redakčných rád (okrem iného i dlhoročným
členom a podpredsedom redakčnej rady Geodetického a kartograﬁckého obzoru) a členom komisií na obhajoby kandidátskych dizertačných prác z odboru geodézia.
Ján Kukuča je nositeľom najvyšších rezortných vyznamenaní,
Zlatej medaily SVŠT v Bratislave, Zlatej čestnej plakety Dionýza
Štúra za zásluhy v prírodných vedách (SAV), Striebornej čestnej
plakety SAV za zásluhy o spojenie vedy s praxou, Pamätnej medaily
dekana Stavebnej fakulty STU pri príležitosti 70. výročia začatia
výučby geodézie a kartograﬁe na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Ing. Ján Kukuča, DrSc., sa významne zaslúžil o rozvoj geodézie
na Slovensku, jej propagáciu v zahraničí a o užšiu spoluprácu vedy
s praxou.

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁŘE
(leden, únor, březen)
Výročí 50 let:
10. 2. 2010 – Ing. Lubomír Klučka, ředitel Katastrálního úřadu pro
hlavní město Prahu. Pražský rodák absolvoval v roce 1974 studium
na gymnáziu v Praze 10 a v roce 1976 nástavbové studium na SPŠZ
v Praze. V letech 1982 až 1988 studoval dálkově obor geodézie
a kartograﬁe na SvF ČVUT v Praze. Po celou dobu odborné praxe pracuje v resortu současného ČÚZK, když 1. 9. 1976 nastoupil
do provozu mapování tehdejší Geodézie, n. p., Praha. Jako geodet
prováděl místní šetření, měření THM, ZMVM, práce v podrobných
bodových polích aj. postupně i v různých nástupnických organizacích – GKS pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Katastrální úřad
(KÚ) Praha-východ. Od roku 1993 vedl oddělení měřických prací
a 1. 4. 2001 se stal ředitelem KÚ v Mělníce. Od 1. 10. 2002 byl
zástupcem ředitele KÚ Praha-město a podílel se na jeho transformaci na krajský KÚ. Jeho ředitelem je od 1. 1. 2004.
Výročie 55 rokov:
30. 3. 2010 – Ing. Eleonóra Mičicová, vedúca oddelenia správy
majetku Žilinského samosprávneho kraja. Narodila sa v Zástraní
(dnes časť mesta Žilina). Po skončení odboru geodézia a kartograﬁa
na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1979 s vyznamenaním nastúpila do Geodézie, n. p., Žilina,
kde v oddieli evidencie nehnuteľností (EN) vyhotovovala geometrické plány, vykonávala komplexnú údržbu EN, zápisy listín a pod. Po
reštrukturalizácii rezortu geodézie a kartograﬁe 1. 1. 1991 nastúpila
do Strediska geodézie v Žiline Krajskej správy geodézie a kartogra-
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ﬁe v Banskej Bystrici. Tu od 1. 5. 1992 vykonávala funkciu vedúcej
oddelenia EN (od 1.1.1993 katastra nehnuteľností – KN). V tejto
funkcii pokračovala aj v Správe katastra Žilina Katastrálneho úradu
(KÚ) v Banskej Bystrici, pričom vykonávala aj funkciu zástupkyne
riaditeľa. Od 1. 1. 1995 pracovala v oblasti kontroly a sťažností na
odbore katastra KÚ v Banskej Bystrici, pracovisko Žilina. 1. 1. 1996
prešla do Úradu geodézie, kartograﬁe a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) ako inšpektorka na spravovanie a aktualizáciu KN
odboru katastrálnej inšpekcie (OKI). Tu od 1. 3. 1996 do 30. 8. 1996
bola vedúcou oddelenia inšpekcie spravovania a aktualizácie KN.
Od 31. 8. 1996 do 31. 10. 1999 bola vedúcou katastrálneho odboru
Okresného úradu v Žiline. 1. 11. 1999 sa vrátila do funkcie vedúcej
oddelenia inšpekcie spravovania a aktualizácie KN OKI ÚGKK SR
a od 11. 2. 2004 do 31. 3. 2008 bola riaditeľkou OKI ÚGKK SR.
V terajšej funkcii je od 1. 4. 2008.

vlády SR pre informatiku. Ďalej v rokoch 1999 až 2007 bol sektorovým koordinátorom medzinárodnej spolupráce za ÚGKK SR a členom Riadiaceho výboru pracovnej skupiny ekonomickej komisie
Organizácie Spojených národov za SR. V rokoch 2001 až 2007 bol
pozorovateľom v pracovnej skupine Európskej komisie pre iniciatívu INSPIRE. Záslužná bola jeho činnosť aj vo vedecko-technickej spoločnosti (VTS). V rokoch 1991 až 2003 bol podpredsedom
Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov. Aktívne pracoval
aj v Medzinárodnej federácii geodetov (FIG). Je autorom a spoluautorom 22 výskumných (respektíve čiastkových) správ, z toho 3
v zahraničí, a vyše 40 odborných prác v časopisoch a v zborníkoch,
z toho 19 v zahraničí. Úspešne referoval na 40 domácich a 31 zahraničných konferenciách, seminároch a sympóziách. Bohatá je aj jeho
posudková činnosť. Je nositeľom ceny XVII. kongresu FIG (Soﬁa
1983) a striebornej medaily Zväzu slovenských VTS. Pracovný
pomer vo VÚGK skončil 31. 5. 2007 a od 1. 6. 2007 pôsobí na KKG
a DPZ PríF UK.

Výročí 60 let:

12. 2. 2010 – Bc. Ing. Jan Diviš, ředitel Katastrálního pracoviště Děčín Katastrálního úřadu (KÚ) pro Ústecký kraj. Narodil se
v Čáslavi. V roce 1974 ukončil studium geodézie a kartograﬁe na
Stavební fakultě ČVUT v Praze. V roce 2007 absolvoval bakalářský studijní program „Právní vztahy k nemovitostem“ na Právnické
fakultě MU v Brně. Již během studia v letech 1969 až 1973 pracoval
o prázdninách na Středisku geodézie (SG) Kutná Hora. Po ukončení
studia nastoupil v roce 1974 na SG v Děčíně. Následovala základní
vojenská služba ve VTOPÚ v Dobrušce a po ní návrat do Děčína.
V roce 1976 se stal vedoucím oddílu geometrických plánů (GP),
k tomu přibyla v roce 1981 inženýrská geodézie a od roku 1986 byl
vedoucím oddílu GP, evidence nemovitostí a dokumentace. V roce
1993 se stal vedoucím oddělení právních vztahů na KÚ v Děčíně, od
1. 2. 1999 byl jmenován jeho ředitelem a od 1. 1. 2004 je v současné
funkci. V mladším věku byl pravidelným účastníkem podnikových
a resortních sportovních akcí. Absolvoval různé kurzy, např. v roce
1997 kurz managementu ve Francouzko-českém institutu řízení
(IFTG) nebo dva semestry studia „Aktuálních otázek právních vztahů k nemovitostem v roce“ na Právnické fakultě UK v Praze 1993.
Je držitelem Úředního oprávnění a), b) i c) pro ověřování zeměměřických činností (zák. č. 200/1994 Sb.), v letech 1990 až 1993 působil jako soudní znalec v oboru geodézie a kartograﬁe.

1. 1. 2010 – František Svoboda, ředitel Katastrálního pracoviště
(KP) Valašské Klobouky Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj. Narodil se v Uherském Hradišti. V roce 1969 ukončil studium oboru
geodézie a kartograﬁe na Střední průmyslové škole stavební v Brně.
Bezprostředně, 28. 7. 1969, nastoupil do resortu dnešního ČÚZK do
provozu mapování Inženýrské geodézie, n. p. Brno. Od 1. 8. 1982 se
stal vedoucím detašovaného pracoviště Střediska geodézie Gottwaldov, dnes Zlín, ve Valašských Kloboukách. V souvislosti s organizačními změnami resortu byl od 1. 1. 2004 jmenován ředitelem KP
Valašské Klobouky.
8. 1. 2010 – Ing. Jaroslav Šabatka, ředitel Zeměměřického a katastrálního inspektorátu (ZKI) v Českých Budějovicích. Českobudějovický rodák ukončil v roce 1974 studium geodézie a kartograﬁe na
Stavební fakultě ČVUT v Praze. Od té doby pracuje v resortu ČÚZK.
V letech 1974 až 1983 v provozu speciálních prací Geodézie, n. p.,
České Budějovice, od roku 1983 do roku 1992 na Krajské geodetické
a kartograﬁcké správě v Českých Budějovicích a od roku 1993 v ZKI
v Českých Budějovicích. Jeho ředitelem se stal 1. 7. 2002.
22. 1. 2010 – Ing. Luděk Brož, ředitel Katastrálního pracoviště
(KP) v Třeboni Katastrálního úřadu (KÚ) pro Jihočeský kraj. Narodil se v Českých Budějovicích. Zeměměřické vzdělání získal na
Stavební fakultě ČVUT v Praze v roce 1974. Po ukončení studia se
vrátil do Českých Budějovic, kde nastoupil na Středisko geodézie
n. p. Geodézie České Budějovice. Od prosince 1977 byl zaměstnán
na Krajské geodetické a kartograﬁcké správě pro Jihočeský kraj. Po
zřízení detašovaného pracoviště KÚ Jindřichův Hradec v Třeboni
v roce 1992 se stal jeho vedoucím. Po reorganizaci resortu ČÚZK
a zřízení katastrálních pracovišť byl jmenován od 1. 1. 2004 ředitelem KP Třeboň.
29. 1. 2010 – Ing. Juraj Vališ, PhD., samostatný výskumný pracovník Katedry kartograﬁe, geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme (KKG a DPZ) Prírodovedeckej fakulty (PríF) Univerzity
Komenského (UK) v Bratislave. Rodák z Bratislavy. Po skončení
odboru geodézia a kartograﬁa na Stavebnej fakulte Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave nastúpil v roku 1974 do
Výskumného ústavu geodézie a kartograﬁe (VÚGK) v Bratislave.
Tu postupne vykonával funkcie: riešiteľ, zodpovedný riešiteľ, vedúci
výskumného tímu, vedúci oddelenia automatizácie a racionalizácie
a od roku 1988 do 1. 2. 2007 námestník riaditeľa VÚGK. Vedeckú
hodnosť kandidáta technických vied získal v roku 1981. Vo VÚGK
sa venoval najmä oblasti výskumu a vývoja automatizovaných
informačných systémov v geodézii a v kartograﬁi a implementácii
informačných technológií do praxe. Podieľal sa na riešení a viedol
viacero rezortných, medzirezortných i medzinárodne orientovaných
výskumných a vývojových úloh v uvedenej oblasti. Realizácia ich
výsledkov prispela k zavedeniu a rozšíreniu automatizovaného
spracovania geodetických a kartograﬁckých údajov v podmienkach
rezortu Úradu geodézie, kartograﬁe a katastra (ÚGKK) Slovenskej
republiky (SR). V rokoch 1994 až 2007 bol riaditeľom programovej
riadiacej jednotky PHARE a zodpovedným vedúcim projektu PHARE. V rokoch 1992 až 2002 bol členom pracovnej skupiny Rady

3. 3. 2010 – Ing. Jozef Kolesár, štátny radca referátu spravovania
a aktualizácie katastra nehnuteľností, informačného systému geodézie, kartograﬁe a katastra a štandardizácie geograﬁckého názvoslovia odboru katastrálnej inšpekcie (OKI) Úradu geodézie, kartograﬁe
a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR). Narodil sa v Kalši
(okres Košice-okolie). Po absolvovaní odboru geodézia a kartograﬁa na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej
(SVŠT) v Bratislave v roku 1974 krátko pôsobil v Geodézii, n. p.,
Prešov, oddiel evidencie nehnuteľností (EN) vo Vranove nad Topľou
a l rok ako asistent na Katedre mapovania a pozemkových úprav
SvF SVŠT. V roku 1975 prešiel do Geodézie, n. p., Žilina, oddiel
mapovania v Rimavskej Sobote, kde do 31. 12. 1979 vykonával
komplexnú údržbu EN, vyhotovovanie geometrických plánov, technicko-hospodárske mapovanie a funkciu zodpovedného geodeta pre
priemyselnú výstavbu. Od 1. 1. 1980 do 31. 8. 1980 vykonával funkciu vedúceho Strediska geodézie vo Veľkom Krtíši Krajskej správy geodézie a kartograﬁe v Banskej Bystrici. Od 1. 9. 1980 do 28.
2. 1999 pôsobil vo verejných funkciách [vedúci odboru územného
plánovania Okresného národného výboru (NV) Rimavská Sobota,
podpredseda Mestského NV v Hnúšti a 2 volebné obdobia primátor
Hnúšte; tu sa angažoval v tvorbe technickej mapy mesta a viedol
komisiu na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim].
1. 3. 1999 prešiel do ÚGKK SR ako inšpektor OKI. Od 11. 2. 2004
do 4. 10. 2007 bol vedúcim oddelenia inšpekcie spravovania a aktualizácie katastra nehnuteľností OKI. V terajšej funkcii je od 5. 10.
2007. V rokoch 2007 až 2009 bol predsedom rady Slovenského
pozemkového fondu.
14. 3. 2010 – Ing. Jozef Ružarovský, vedúci technického oddelenia
Správy katastra (SK) Trnava Katastrálneho úradu (KÚ) v Trnave.
Rodák z Dolných Orešian (okres Trnava). Po absolvovaní odboru
geodézia a kartograﬁa na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej ško-
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ly technickej v Bratislave v roku 1974 nastúpil do Geodézie, n. p.
(od 1. 7. 1989 š. p.), Bratislava, oddiel evidencie nehnuteľností (EN)
v Trnave, kde pracoval v oblasti EN a vyhotovovania geometrických plánov. V roku 1991 prešiel do Správy geodézie a kartograﬁe
(SGK) v Bratislave, strediska obnovy operátov, ako vedúci oddielu
základnej mapy veľkej mierky v Trnave. 1. 4. 1992 prišiel do Strediska geodézie (SG) v Trnave SGK v Bratislave a 1. 1. 1993 do SK
Trnava KÚ v Bratislave. V SG a v SK okrem prác v oblasti katastra
nehnuteľností vykonával funkciu zástupcu vedúceho SG a zástupcu
riaditeľa SK. 24. 7. 1996 bol poverený vedením technického oddelenia katastrálneho odboru (KO) Okresného úradu (OÚ) v Trnave
a od 1. 9. 1999 bol vedúcim oddelenia technického, dokumentácie
a poskytovania informácií KOOÚ v Trnave. V terajšej funkcii je od
1. 1. 2002.
15. 3. 2010 – JUDr. Eva Barešová, ředitelka odboru právních vztahů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). Narodila se v Brně, ale od tří let žije v Praze. Po ukončení SVVŠ studovala
v letech 1968 až 1973 na Právnické fakultě UK, titul JUDr. získala
v roce 1975. Velmi bohatá byla její odborná praxe: Úřad důchodového zabezpečení, soudní oddělení (1973 až 1979), Správa účelových
zařízení ČVUT (1979 až 1990), Federální ministerstvo práce a sociálních věcí, po zrušení federace Ministerstvo práce a sociálních věcí
ČR, legislativní odbor (1990 až 1993) a 1. 2. 1993 nastoupila na
ČÚZK. Nejprve jako poradkyně předsedy pro legislativu a od 1. 1.
1995 je v současné funkci. Velmi významná je její další činnost. Je
spoluautorkou prestižních publikací: Zákon o zápisech vlastnických
a jiných věcných práv k nemovitostem, komentář nakladatelství
C. H. BECK, která vyšla již ve 4 vydáních, Vzory listin o nemovitostech, nakladatelství C. H. BECK, dosud 2 vydání, Přehled judikatury ve věcech katastru nemovitostí, nakladatelství ASPI, Příručka pro
přípravu na autorizaci inženýrů a techniků ve výstavbě a pro praxi.
Publikuje v odborných časopisech, přednáší na seminářích o katastru nemovitostí, významný je také její podíl na tvorbě zákonů, týkajících se resortu ČÚZK. Na Stavební fakultě ČVUT vyučuje předmět
Právo v katastru nemovitostí a zeměměřictví, je externí pracovnicí
Vysoké školy ekonomické – Institutu oceňování majetku. Dále je
členkou odborné zkušební komise ČÚZK pro udělování úředního
oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností, členkou komise České komory autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě pro zkušební otázky, je přísedící u Obvodního
soudu pro Prahu 5 a členkou výboru Pražského sdružení Jednoty
českých právníků.

Výročie 65 rokov:
3. 3. 2010 – Ing. Dušan Fičor. Rodák z Košíc. Zememeračské
inžinierstvo študoval na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave (1963 až 1966) a na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Prahe – špecializácia kartograﬁcká (1966 až 1968). V roku 1968 nastúpil do Vodorozvoja (teraz
Výskumný ústav vodného hospodárstva) v Bratislave, kde pracoval na autorských origináloch 1. vydania Vodohospodárskej mapy
Slovenskej republiky (SR) 1:50 000. V roku 1972 prešiel do Slovenského úradu geodézie a kartograﬁe (SÚGK) ako odborný referent na kartograﬁu a polygraﬁu, kde usmerňoval tvorbu 1. vydania
Základnej mapy (ZM) SR 1:10 000 a zaviedol jej obnovu. Zaslúžil
sa o zavedenie systematickej obnovy ZM SR 1:50 000 na celom
území SR a o zavedenie systematickej štandardizácie geograﬁckého
názvoslovia (ŠGN) z územia SR v rámci tvorby a obnovy štátnych
mapových diel. Má tiež zásluhu na rozšírení aktivít SÚGK v oblasti ŠGN nad štátny rámec, a to účasťou na spolupráci v rámci lingvisticko-geograﬁckej regionálnej skupiny Organizácie Spojených
národov (OSN) a na konferenciách OSN o ŠGN. Zabezpečoval aj
gesciu tvorby a vydávania technických predpisov z oblasti kartograﬁe a kartograﬁckej polygraﬁe. 24. 10. 1989 bol vymenovaný
za riaditeľa Slovenskej kartograﬁe, š. p., (SK) Bratislava na základe výsledkov volieb kolektívu pracovníkov SK. Funkciu riaditeľa
vykonával do 30. 11. 1992. 1. 12. 1992 sa vrátil do SÚGK (od 1. 1.
1993 Úrad geodézie, kartograﬁe a katastra – ÚGKK – SR) do funkcie inšpektora na kartograﬁu a polygraﬁu odboru inšpektorátu, od
roku 1997 odboru katastrálnej inšpekcie (OKI). Od 1. 3. 1996 do
29. 2. 2004 bol vedúcim oddelenia inšpekcie obnovy katastrálneho operátu a ostatných úloh OKI. Od 13. 1. 1998 do 15. 4. 2009
bol členom slovenskej delegácie Stálej slovensko-českej hraničnej
komisie (vymenovaný vládou SR). Od 1. 3. 2004 do 31. 12. 2007
pracoval vo funkcii štátny radca referátu na kartograﬁu a polygraﬁu
OKI a od 1. 1. 2008 do 29. 2. 2008, t. j. do odchodu do dôchodku, vo
funkcii hlavný radca na kartograﬁu a vydavateľskú činnosť odboru
informatiky. Od 1. 2. 2004 do 31. 12. 2007 bol členom redakčnej
rady Geodetického a kartograﬁckého obzoru. Je publikačne činný.
Bol spoluorganizátorom kartograﬁckých konferencií a organizoval
niekoľko seminárov alebo bol ich garantom. Významné sú jeho
aktivity i v Kartograﬁckej spoločnosti SR. Ako dôchodca je naďalej
aktívnym členom názvoslovnej komisie ÚGKK SR.

Výročí 70 let:
21. 3. 2010 – Ing. Milan Dzúr – Gejdoš, PhD., výkonný riaditeľ geodetickej ﬁrmy Geometra Košice. Narodil sa v Slovenskom
Novom Meste (okres Trebišov). Po absolvovaní Priemyselnej školy stavebnej a zememeračskej v Košiciach v roku 1969 nastúpil do
Inžinierskej geodézie, n. p., Bratislava, závod v Prešove. Tu pracoval
v prevádzke technicko-hospodárskeho mapovania (THM). V rokoch
1970 až 1975 študoval na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej
školy technickej v Bratislave odbor geodézia a kartograﬁa. Po jeho
skončení nastúpil do Geodetického ústavu, n. p., Bratislava, kde
pracoval ako vedúci meračskej čaty na údržbe trigonometrických
bodov. 1. 1. 1980 prešiel do Krajskej správy geodézie a kartograﬁe
(KSGK) v Košiciach, kde vykonával zadávanie, kontrolu a preberanie prác evidencie nehnuteľností, THM, respektíve základnej mapy
veľkej mierky. V dobe od 1. 12. 1987 do 28. 2. 1989 pôsobil ako
expert francúzskej ﬁrmy Hydroprojet Est v Alžírsku pri vyhotovovaní mapových podkladov na majetkovoprávne vyrovnanie a projektovanie priehrad. Po návrate pôsobil v KSGK ako koordinátor
geodetických a kartograﬁckých prác a od 1. 1. 1991 ako zástupca
riaditeľa KSGK. Od 1. 1. 1993 do 23. 7. 1996 vykonával funkciu
zástupcu prednostu Katastrálneho úradu v Košiciach. Od 24. 7.
1996 do 31. 1. 1997 pracoval v katastrálnom odbore Krajského úradu v Košiciach. V terajšej funkcii je od 1. 2. 1997. Viac rokov bol
členom 7. komisie Medzinárodnej federácie geodetov na kataster
a správu územia. Záslužná bola aj jeho činnosť v Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov. V rokoch 2002 až 2005 bol členom
Predstavenstva Komory geodetov a kartografov a od roku 2008 je
členom jej skúšobnej komisie. V roku 2002 získal vedeckú hodnosť
PhD. (philosophiae doctor).

19. 1. 2010 – Ing. Eva Vodáková, bývalá ředitelka Katastrálního
úřadu (dnes pracoviště) v Mělníku. Narodila se v Sázavě na okrese
Žďár nad Sázavou. V roce 1962 ukončila studium zeměměřického
oboru na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Po studiích nastoupila
do resortu ČÚGK. Po dvouleté praxi při technicko-hospodářském
a topograﬁckém mapování přešla do Mělníka. Na tamním středisku
prošla postupně různými funkcemi, ředitelkou byla od roku 1993
do roku 2001.
25. 1. 2010 – Ing. Karol Badlík, odborný pracovník Ústredného
archívu geodézie a kartograﬁe (ÚAGK) Geodetického a kartograﬁckého ústavu (GKÚ) Bratislava. Narodil sa v poľskom meste
Pabianice (pri Lodži). Do Bratislavy prišiel s rodičmi v roku 1945.
V roku 1962 s vyznamenaním skončil zememeračské inžinierstvo
na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT)
v Bratislave a nastúpil do Ústavu geodézie a kartograﬁe (neskôr
Inžinierska geodézia, n. p., Geodézia, n. p. a od 1. 7. 1989 Geodézia,
š. p.) v Bratislave. Najskôr vykonával mapovacie práce a aktívne sa
zúčastňoval na procese automatizácie mapovacích prác a zavádzania modernej výpočtovej a zobrazovacej techniky. Tu úzko spolupracoval s priekopníkom týchto prác na Slovensku Ing. J. Kociánom. V tejto súvislosti prešiel do oddelenia technického rozvoja
(TR) a neskôr do oddelenia racionalizácie a TR. V rokoch 1981
až 1990 vykonával funkciu vedúceho útvaru technicko-organizačného rozvoja Geodézie, n. p. a š. p., Bratislava. 1. 1. 1991 prešiel
do GKÚ do funkcie vedúceho ÚAGK, v ktorej úspešne pôsobil do
30. 4. 2004. V terajšom zaradení je od 1. 5. 2004. V rokoch 1984
a 1985 absolvoval postgraduálne štúdium vynálezcovstva na SVŠT.
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Aktívne pracoval vo vedecko-technickej spoločnosti, kde vyvíjal aj
prednáškovú činnosť. V rokoch 1993 až 1996 bol činný aj v oblasti
propagácie geodetickej techniky ﬁrmy Leica. Je publikačné činný.
Od roku 1996 aktívne pracuje v Spoločnosti slovenských archivárov. Pri príležitosti životného jubilea 65 rokov mu bola udelená
Pamätná Krížkova medaila a k jubileu 70 rokov Medaila F. V. Sasinka za zásluhy o rozvoj slovenského archívnictva (medaily udelilo
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky).
7. 3. 2010 – Ing. Vladislav Filipec, CSc., rodák z Ostravy, ústřední báňský inspektor pro oblast důlního měřictví Českého báňského
úřadu (ČBÚ). Po absolvování Vysoké školy báňské (dnešní VŠBTU) v Ostravě byl až do roku 1970 odborným asistentem katedry
důlního měřictví téže školy. Následujících 10 let působil jako důlní
a hlavní důlní měřič v Ostravsko-karvinském revíru, roku 1980 přešel na středisko výpočtu zásob tehdejšího Geologického průzkumu
v Ostravě. Roku 1986 byl povolán na ČBÚ v Praze. Zabýval se rozvojem výpočetní techniky a působil při vydávání vyhlášek pro důlně
měřickou činnost. V této oblasti byl publikačně činný. Kandidátskou
práci obhájil na VŠB roku 1992. Je autorem řady publikací v časopisech, výzkumných zpráv a odborných prací pro průmysl a veřejnost.
Stal se prvním předsedou Společnosti důlních měřičů a geologů
(1991 až 1996), podílel se na organizaci četných odborných akcí.
V roce 2006 odešel do starobního důchodu.
7. 3. 2010 – doc. Ing. Miroslav Hampacher, CSc. Ve svém rodišti, Praze, absolvoval zeměměřické studium v roce 1958 na střední
průmyslové škole zeměměřické a v roce 1963 na Fakultě stavební ČVUT, kde nastoupil na místo odborného asistenta na katedře
vyšší geodézie. Vědeckou hodnost kandidáta věd získal v roce 1977
obhajobou práce ,,Geodetické sítě na obecné ploše“, předložené již
roku 1970. Docentem byl jmenován roku 1997 na základě habilitačního řízení. Ve své odborné činnosti se věnoval především teorii
chyb a vyrovnávacímu počtu, který též přednášel posluchačům oboru geodézie a kartograﬁe, a dále aplikacím geodetických elektronických metod a statistickému sledování a zpracování deformací.
Z jeho publikační činnosti jmenujme alespoň spoluautorství učebnice a skript Teorie chyb a vyrovnávací počet. Po odchodu do důchodu
přešel roku 2005 na katedru speciální geodézie, kde se věnuje výuce posluchačů oboru stavebního inženýrství. Za zmínku stojí i jeho
dlouholeté působení v Čáry-Klubu, kde vychoval řadu iluzionistů.

Výročie 75 rokov:
26. 1. 2010 – Ing. Viera Karvašová. Rodáčka z Trnavy. Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinierskeho staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku
1958 nastúpila do Geodetického ústavu v Bratislave. V roku 1966
prešla do Ústavu geodézie a kartograﬁe v Bratislave a v roku 1968
do Inžinierskej geodézie, n. p., Bratislava. V týchto organizáciách
vykonávala fotogrametrické práce, topograﬁckú revíziu fotogrametrických originálov a mapovanie v mierke 1:10 000. 1. 9. 1969
prišla na Strednú priemyselnú školu stavebnú v Bratislave, kde vyučovala mapovanie, geodéziu a odbornú prax. V školských rokoch
1987/1988 až 1991/1992 bola vedúcou predmetovej komisie odboru
geodézia. Zaslúžila sa o vznik (ako spoluzakladateľka) samostatnej
Strednej priemyselnej školy geodetickej v Bratislave (od 1. 9. 1991)
– jedinej na Slovensku (od 1. 9. 1993 Stredná geodetická škola)
a v školských rokoch 1992/1993 a 1993/1994 bola jej riaditeľkou.
V tejto funkcii venovala veľkú pozornosť tvorbe nových učebných
osnov a modernizácii učebných plánov. Je spoluautorkou 3 učebníc geodézie pre stredné školy a spolupracovala na tvorbe učebnice
mapovania. 1. 1. 1995 odišla do dôchodku.

Výročí 80 let:
13. 1. 2010 – Ing. Milan Šiška, rodák z Plzně, bývalý vedoucí
provozu s. p. Geodézie Plzeň. Jeho práce byla oceněna několika
vyznamenáními resortu, v němž pracoval po celou aktivní dráhu.
Byl činný i v dřívější Československé vědeckotechnické společnosti.
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3. 3. 2010 – Ing. Miroslav Hrdlička, zakladatel úspěšné geodetické ﬁrmy HRDLIČKA, spol. s r. o., zakládající člen a člen vedení
Komory geodetů a kartografů ČR. Zvláště významný je jeho podíl
na prosazování potřeb oboru geodézie, kartograﬁe a katastru do
legislativy ČR.
3. 3. 2010 – Ing. Miloslav Muzika, absolvent postgraduálního studia ČVUT, bývalý vedoucí Střediska geodézie v Českých Budějovicích, činný též v Československé vědeckotechnické společnosti.
Jeho pracovní a organizační schopnosti byly oceněny resortními
vyznamenáními.
22. 3. 2010 – Ing. Ladislav Skládal, CSc., rodák z Ptení (okr. Prostějov), absolvent zeměměřického studia na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT v Praze. V roce 1964 obhájil kandidátskou práci
a získal titul kandidáta věd. Během své kariéry zastával řadu funkcí,
z nichž připomeňme alespoň funkce vedoucího oddělení nové techniky a technologie dřívější Ústřední správy geodézie a kartograﬁe
a oborového střediska vědeckotechnických informací ve Výzkumném ústavu geodetickém, topograﬁckém a kartograﬁckém a funkci
vědeckého pracovníka v Projektovém ústavu dopravního a inženýrského stavitelství, Praha. Autor či spoluautor mnoha projektů mapovacích prací v zahraničí, autor několika desítek technologických
postupů z oboru fotogrammetrie a řady článků v odborných časopisech. Aktivně působil v dřívější Československé vědeckotechnické
společnosti, v Mezinárodní fotogrammetrické společnosti (v roce
1964 zvolen prezidentem IV. komise a roku 1968 II. místopředsedou
téže komise) i v Národním komitétu pro FIG.
28. 3. 2010 – Ing. Miloslav Kilberger, studoval na ČVUT v Praze
a Vojenskou akademii v Brně. Po praxi v odborných útvarech bývalé čs. armády přešel roku 1972 do resortu Českého úřadu geodetického a kartograﬁckého (ČÚGK). Působil nejprve v n. p. Inženýrská
geodézie, Praha a později na ČÚGK, kde zastával funkci ředitele technického odboru. Bohatá byla i jeho činnost veřejná. Jeho
odborná a organizační aktivita byla ohodnocena několika vyznamenáními.
Blahopřejeme!

Z ďalších výročí pripomíname:
1. 1. 1970 – pred 40 rokmi bol zriadený Výskumný ústav geodézie
a kartograﬁe v Bratislave (VÚGK), ako súčasť vedeckovýskumnej
a vývojovej základne Slovenskej republiky (SR). VÚGK je vedúcim pracoviskom vedecko-technického rozvoja s odbornou pôsobnosťou pre geodéziu, mapovanie, geodetickú astronómiu, geodetickú gravimetriu, fotogrametriu, kartograﬁu, kartograﬁckú polygraﬁu
a kataster nehnuteľností (KN) v rezorte Úradu geodézie, kartograﬁe
a katastra (ÚGKK) SR. V rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) spolupracuje na rozvoji informačného systému KN, rieši úlohy súvisiace s vytvorením novej generácie aplikácií
zabezpečujúcich spravovanie údajov KN a s tvorbou základnej bázy
geograﬁckého informačného systému. Podieľa sa na tvorbe technických predpisov vydávaných v pôsobnosti ÚGKK SR a zúčastňuje sa
na medzinárodných projektoch.
1. 1. 1970 – pred 40 rokmi bola zriadená Slovenská kartograﬁa,
n. p., Bratislava (SK), od 1. 7. 1989 štátny podnik (š. p.), ako účelová vydavateľská a nakladateľská štátna hospodárska organizácia
s výrobnou základňou. SK zabezpečovala tvorbu, redakčné spracovanie a vydávanie kartograﬁckých diel a kartograﬁckých publikácií. Vykonávala edičné spracovanie kartograﬁckých diel, ako aj ich
kartograﬁcké, polygraﬁcké a knihárske spracovanie. V rámci prvej
vlny privatizácie sa 1. 9. 1992 SK, š. p., pretransformoval na SK,
akciovú spoločnosť (a. s.), pričom všetky akcie si ponechal Fond
národného majetku Slovenskej republiky. Koncom roku 1995 bola
tlač (výroba) máp zastavená. 23. 1. 1996 bol vyhlásený konkurz na
majetok SK, a. s. Archívne materiály boli odovzdané Slovenskému
národnému archívu. Rozhodnutím súdu z 8. 3. 2005 bol konkurz
skončený.
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3. 1. 1895 – před 115 lety se narodil v Břetěticích na Klatovsku
prof. Ing. Dr. techn. Pavel Potužák, DrSc., od roku 1938 profesor praktické geometrie na fakultě speciálních nauk ČVUT v Praze,
pověřený přednáškami i na VŠZ. Byl asistentem prof. Petříka a prof.
Čuříka, od roku 1926 pracoval v pozemkovém katastru, později se
stal honorovaným docentem. Přednášel nauku o katastru, mapování
a leteckou fotogrammetrii. V těchto oborech také publikoval; jeho
Základy letecké fotogrammetrie, vydané ČMT 1936, jsou naší první
učebnicí této discipliny. Zemřel 1. 5. 1985 v Praze.
4. 1. 1930 – pred 80 rokmi sa narodil v Spišskej Belej (okres
Kežmarok) Ing. Drahomír Štecher. Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Vojenskej technickej akadémii Antonína Zápotockého v Brne v roku 1955 nastúpil do polygraﬁckej prevádzky
Geodetického, topograﬁckého a kartograﬁckého ústavu v Bratislave. Odvtedy až do 31. 1. 1990, kedy odišiel do dôchodku, sa venoval
kartograﬁi, a to v Kartograﬁckom a reprodukčnom ústave v Modre-Harmónii, od roku 1963 v Bratislave, v Kartograﬁi, n. p., Bratislava
a v Slovenskej kartograﬁi, n. p. a š. p., (SK) Bratislava. V týchto
organizáciách prešiel rôznymi funkciami až po technicko-výrobného námestníka riaditeľa SK. V rokoch 1972 až 1975 absolvoval prvý
beh postgraduálneho štúdia odboru geodézia a kartograﬁa na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Bol
aktívnym zlepšovateľom a propagátorom nových techník a technológií. Ako vedúci technický redaktor Atlasu SSR výrazne pomáhal
pri jeho spracovaní. Bol nositeľom rezortných vyznamenaní. Zomrel
4. 11. 2002 v Bratislave.
5. 1. 1990 – pred 20 rokmi bol zriadený Ústredný archív geodézie
a kartograﬁe (ÚAGK), ako organizačný útvar Geodetického podniku, š. p., (od 1. 1. 1991 Geodetický a kartograﬁcký ústav) Bratislava na úseku archívnictva a zhromažďovania muzeálií. Ministerstvo vnútra a životného prostredia Slovenskej republiky dňom 17.
4. 1990 začlenilo ÚAGK, vzhľadom na význam a zvláštnu povahu
archívnych dokumentov, medzi archívy osobitného významu – od
roku 2005 špecializované verejné archívy. ÚAGK zabezpečuje preberanie, evidovanie, zhodnocovanie, sprístupňovanie a využívanie
archívnych dokumentov z odboru geodézie, kartograﬁe a katastra
(GKK) a ich všestrannú ochranu. Archivuje bázu údajov informačného systému GKK, ako aj rastrové a vektorové údaje máp veľkých
mierok.
24. 1. 1910 – před 100 lety se narodil Ing. Josef Janoušek. V roce
1938 převzal na Zbraslavi Technickou kancelář civilního geometra
a vedl ji až do roku 1954. Kancelář působila především na území
dnešního okresu Praha – západ. V dokumentaci katastrálního úřadu
jsou geometrické plány z této doby v některých obcích (Zbraslav,
Klínec, Jíloviště, Davle) prakticky jen od něho. Mimo to vykonával
práce i pro tehdejší obecní správy, při kladení vodovodů, při regulaci
Vltavy, případně nivelační síť pro Zeměměřický ústav. Zemřel 8. 7.
1993.
29. 1. 1915 – před 95 lety se narodil ve Žďáru nad Sázavou prof.
Ing. Libor Fausek, v činné službě vedoucí katedry geodézie a fotogrammetrie na Vysoké škole zemědělské v Brně, kde působil i jako
profesor (1957 až 1970), proděkan (1972 a 1973) a prorektor. Byl
žákem a asistentem prof. A. Tichého. Autor mnoha patentů a zlepšovacích návrhů, zejména v oblasti konstrukce geodetických přístrojů, několika skript a šestisvazkového ,,Geodetického semináře“
a spoluautor vysokoškolské učebnice ,,Lesnická geodezie“. Jeho
vědecká a pedagogická činnost našla široké uznání. Zemřel 24. 1.
1986 v Brně.
29. 1. 1930 – před 80 lety se narodil v Praze Ing. Antonín Plánička, absolvent zeměměřického studia na ČVUT v Praze (1953),
dlouholetý vedoucí geodet úseku technicko-bezpečnostního dohledu Vodohospodářského rozvoje a výstavby v Praze. Byl členem
odborné skupiny 1701 při bývalém Městském výboru Československé vědeckotechnické společnosti. Publikoval doma i v zahraničí.
Jeho záslužná činnost byla oceněna resortním vyznamenáním Ministerstva lesního a vodního hospodářství. Po odchodu do důchodu

roku 1991 externě působil jako odborný asistent na oboru geodézie
pražské Stavební fakulty. Zemřel 26. 1. 1995 v Praze.
31. 1. 1905 – před 105 lety se narodil ve Tvarožné u Brna plk. gšt. prof.
Ing. Dr. Vlastimil Blahák. Roku 1932 absolvoval Vysokou školu speciálních nauk ČTVU v Praze, kde roku 1936 získal doktorát. Byl geodetem astronomicko-geodetického oddělení VZÚ, roku 1936 a 1938
studoval Vysokou školu válečnou v Praze a v roce 1937 v Paříži. Za
války působil v odboji, byl zatčen a odsouzen k trestu smrti, do roku
1945 vězněn. V letech 1948 až 1952 velitel Vojenského zeměpisného ústavu v Praze, v období 1953 až 1973 vedoucí katedry geodézie
a geotechniky na Vysoké škole dopravní v Žilině, nositel vojenských
i civilních vyznamenání. Zabýval se radiovým a akustickým zaměřováním, elektronickými metodami měření délek a fotogrammetrií.
Vypracoval osobitou metodu světelných řezů při zaměřování tunelů.
Bohatá byla i jeho činnost publikační v různých odborných časopisech
a byl spoluautorem celostátní učebnice ,,Geodezie“ pro posluchače
stavebního inženýrství. Zemřel 21. 3. 1979 v Praze.
Január 1955 – pred 55 rokmi (v prvej dekáde januára) bolo vydané
číslo 1 Geodetického a kartograﬁckého obzoru (GaKO), časopisu Ústřední správy geodesie a kartograﬁe (v Státním nakladatelství
technické literatury Praha). Po prijatí zákona o československej
federácii 27. 10. 1968 sa vydavateľmi GaKO v roku 1969 od čísla
3 stali obidva ústredné orgány – Český úřad geodetický a kartograﬁcký a Slovenská správa geodézie a kartograﬁe (od 1. 7. 1973 Slovenský úrad geodézie a kartograﬁe). Po rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky od 1. 1. 1993 je časopis GaKO naďalej
vydávaný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním
a Úradom geodézie, kartograﬁe a katastra Slovenskej republiky ako spoločný medzinárodný odborný (od roku 1994, čísla
8 odborný a vedecký) časopis. Jeho predchodcami boli Zeměměřičský Věstník – časopis Spolku českých geometrů (1913 až 1921),
Zeměměřičský Věstník – časopis Spolku československých zeměměřičů (1922 až 1939), Zeměměřičský Obzor – časopis pro geodesii a zeměměřičství Spolku českých inženýrů SIA v Praze (1940
až 1950) a Zeměměřictví – časopis Ústředí výzkumu a technického
rozvoje v Praze (1951 až 1954). GaKO, ako reprezentatívny časopis
českých a slovenských geodetov a kartografov, sa už 55 rokov snaží
plniť úlohy, ktoré mu prezieravo dali do vienka jeho predchodcovia
– zakladatelia v roku 1913.
1. 2. 1900 – pred 110 rokmi sa narodil v Uhrovci (okres Bánovce
nad Bebravou) Ing. Július Jenisch. Po skončení zememeračského
inžinierstva na Českom vysokom učení technickom v Prahe nastúpil v roku 1928 do Katastrálneho meračského úradu v Leviciach.
V roku 1939 prešiel do Ministerstva ﬁnancií, odbor III/10 (v Bratislave). Bol priekopníkom nových moderných mapovacích metód
a propagátorom nových prístrojov. Vyvrcholením jeho snaženia
bolo založenie fotogrametrie na Slovensku ako fotogrametrického
vymeriavania Ministerstva ﬁnancií, ktoré začalo mapovaciu činnosť
už v roku 1943. V novembri 1943 sa stal členom ilegálnej česko-slovenskej odbojovej skupiny. 5. 12. 1944 bol gestapom zatknutý a uväznený. Z väzenia utiekol 31. 3. 1945. V snahe nájsť úkryt
pred gestapom bol v Trnave ťažko ranený a tu zraneniu 12. 6. 1945
podľahol.
5. 2. 1940 – pred 70 rokmi sa narodil v Pustých Úľanoch (okres
Galanta) plk. Ing. Karol Fartel. Po absolvovaní odboru geodézia
a kartograﬁa na Vojenskej akadémii Antonína Zápotockého v Brne
v roku 1969 nastúpil ako geodet k Vojenskému útvaru Opava.
V rokoch 1970 až 1975 pôsobil ako náčelník kartograﬁcko-reprodukčného oddielu v Nemšovej (okres Trenčín). Od roku 1975 pracoval vo Vojenskom kartograﬁckom ústave (VKÚ) v Harmanci.
V tomto ústave prešiel rôznymi stupňami riadenia od náčelníka
oddelenia, cez zástupcu náčelníka strediska, náčelníka technického
rozvoja po náčelníka VKÚ (1987). Od 1. 7. 1989 do konca života
bol riaditeľom VKÚ, š. p. Bol uznávaným odborníkom v kartograﬁckej polygraﬁi a aktívne pracoval v Odbornej skupine kartograﬁa.
Zaslúžil sa o rozvoj VKÚ, š. p., v nových ekonomických podmienkach. Bol nositeľom vojenských vyznamenaní. Zomrel 19. 2. 1992
v Banskej Bystrici.
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7. 2. 1825 – před 185 lety se narodil v Březové na Moravě prof.
PhDr. Karel František Eduard rytíř Kořistka. Od 1848 byl asistentem prof. Christiana Dopplera v Banské Štiavnici, v letech 1849
a 1850 působil na Technickém institutu v Brně a od roku 1851 byl
profesorem praktické geometrie a elementární matematiky na Zemském polytechnickém ústavu v Praze. Zabýval se kartograﬁí, stal
se průkopníkem hypsometrie, je autorem řady kartograﬁckých děl
z území Prahy, českých zemí i Slovenska, i konstruktérem měřických přístrojů (hypsometru) a pomůcek. Za zásluhy byl povýšen do
rytířského stavu. Zemřel 18. 1. 1906 v Praze.
8. 2. 1910 – pred 100 rokmi sa narodil v Kokave nad Rimavicou
(okres Poltár) Ing. JUDr. Pavol Parobek. Do štátnej zememeračskej služby nastúpil v roku 1950 do Slovenského zememeračského a kartograﬁckého ústavu v Bratislave. V rokoch 1954 až 1956
bol vedúcim sekretariátu predsedu Správy geodézie a kartograﬁe
na Slovensku a v rokoch 1957 až 1969 riaditeľom Kartograﬁckého
a reprodukčného ústavu a Kartograﬁe, n. p., Bratislava. Od 1. 1.
1970 do 15. 3. 1970 bol poverený vedením Slovenskej kartograﬁe,
n. p., Bratislava a od 16. 3. 1970 do 31. 10. 1971, t. j. do odchodu do
dôchodku, pracoval ako vedúci personálneho a právneho oddelenia
v Slovenskej správe geodézie a kartograﬁe. Zaslúžil sa o organizačné dobudovanie a rozvoj kartograﬁe na Slovensku. Bol aktívnym
účastníkom Slovenského národného povstania. Zomrel 22. 10. 1980
v Bratislave.
15. 2. 1905 – před 105 lety se narodil v Praze Ing. Dr. Karel Kučera, CSc., významný český geodet, tvůrčí osobnost geodetického
výzkumu, dlouholetý člen redakční rady našeho časopisu. Autor
vědecky podložené metodiky měření Československé astronomické
sítě, geodetických základen a srovnávacích základen v mezinárodní
spolupráci. Autor několika desítek monograﬁí a řady článků publikovaných v různých odborných časopisech, především v časopise
Geodetický a kartograﬁcký obzor. Jeho vědeckovýzkumná a publikační činnost byla věnována metodice velmi přesných měření
v trigonometrické síti (třísměrová laboratorní jednotka) a kritériím
přesností, analýze vnějších vlivů, metodám vyrovnání sítí, studiu
a ověřování geodetických přístrojů a zařízení – zábleskového helioportu, důlní závěsné latě, planimetrů aj. Spoluautor Výkladového
geodetického a kartograﬁckého slovníku, Rusko-českého zeměměřického slovníku a geodetických tabulek. Tvůrčí, vedoucí osobnost
Výzkumného ústavu geodetického, topograﬁckého a kartograﬁckého, kde působil od jeho založení v roce 1954. Zemřel 8. 12. 1986
v Praze.
20. 2. 1860 – před 150 lety se narodil v Milínově na Sušicku prof.
PhDr. h. c. Matyáš Lerch, matematik světového jména. Od roku
1896 byl profesorem matematiky a děkanem techniky ve švýcarském Freiburgu, od roku 1906 působil na ČVŠT v Brně, kde přednášel matematiku posluchačům všech oborů, tedy i studentům zeměměřictví. Roku 1920 přešel na přírodovědeckou fakultu Masarykovy
university. Jeho práce došla mnoha poct, k nejvýznamnějším patří
Velká cena Pařížské akademie, která mu byla udělena roku 1900.
Zemřel 3. 8. 1922 ve svém rodném městě.
2. 3. 1935 – pred 75 rokmi sa narodil v Limbachu (okres Pezinok)
Ing. Marián Medrický. Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinierskeho staviteľstva Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave v roku 1959 nastúpil do Oblastného ústavu geodézie a kartograﬁe v Žiline (od roku 1960 Ústav geodézie
a kartograﬁe a od roku 1968 Oblastný ústav geodézie v Bratislave). Ako vedúci meračskej čaty vykonával vlícovanie, topograﬁcké
mapovanie, topograﬁckú revíziu, revíziu trigonometrických bodov
a práce inžinierskej geodézie. 1. 4. 1966 prešiel do Strediska geodézie v Žiline ako vedúci rajónu a v roku 1973 ako vedúci oddielu evidencie nehnuteľností (EN) v Žiline Krajskej správy geodézie
a kartograﬁe v Banskej Bystrici. Popri týchto prácach pôsobil ako
externý pedagóg na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Žiline.
Ako skúsený odborník prešiel 1. 3. 1978 do Slovenského úradu geodézie a kartograﬁe (od 1. 1. 1993 Úrad geodézie, kartograﬁe a katastra Slovenskej republiky), kde vykonával viaceré práce v oblasti
EN, miestneho prešetrovania zmien obecných a katastrálnych hraníc
a tvorby technických predpisov. Od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1995, t.
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j. do odchodu do dôchodku, vykonával funkciu zástupcu riaditeľa
technického katastrálneho odboru a referenta obnovy údajov katastra nehnuteľností. Od roku 1967 bol súdnym znalcom v odbore
geodézia a kartograﬁa. Od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1995 bol členom
spoločnej slovensko-českej rozhraničovacej komisie a členom slovensko-poľskej a slovensko-rakúskej hraničnej komisie. Bol nositeľom vyznamenaní. Zomrel 4. 11. 2002 v Bratislave.
9. 3. 1910 – před 100 lety se narodil v Písku Ing. Václav Pichlík,
CSc., v činné službě vedoucí pracovník fotogrammetrického oddělení Výzkumného ústavu geodetického, topograﬁckého a kartograﬁckého, mezinárodně uznávaný odborník. Působil v oblasti průzkumu mapování ve velkých měřítkách fotogrammetrickými metodami.
Publikoval značné množství článků doma i v zahraničí a byl spoluautorem učebnice ,,Fotogrammetrie“ pro střední průmyslovou
školu zeměměřickou. Angažoval se jako předseda odborné skupiny
pro fotogrammetrii v dřívější ČSVTS a rovněž v Mezinárodní fotogrammetrické společnosti. Výsledky jeho vědecko-výzkumné činnosti našly široké aplikace v praxi, zejména pak při tvorbě Základní
mapy velkého měřítka. Zemřel 7. 7. 1988 v Praze.
12. 3. 1920 – před 90 lety se narodil v Lukovanech (okres Brno-venkov) Ing. Josef Šimerle, absolvent zeměměřického studia na
Vysokém učení technickém v Brně (1946), pedagog SPŠ strojnické v Břeclavi a od roku 1953 SPŠ stavební v Brně, kde učil až do
odchodu do důchodu v roce 1981. Je autorem skript ,,Pozemkové
úpravy“. Zemřel 8. 2. 1999 v Brně.
13. 3. 1910 – pred 100 rokmi sa narodil vo Svätom Jure (okres
Pezinok) Ing. František Macháček. Po štúdiách zememeračského
inžinierstva v Bratislave a v Brne nastúpil do štátnej zememeračskej služby. Pôsobil v Galante (Katastrálny meračský úrad – KMÚ),
v Trenčíne (Inšpektorát katastrálneho vymeriavania), v Bratislave
(KMÚ), v Martine (Reprodukčný ústav) a nakoniec opäť v Bratislave (Oblastný ústav geodézie a kartograﬁe, Ústav geodézie
a kartograﬁe a Inžinierska geodézia, n. p.). V priebehu pracovnej
činnosti vykonával práce rôzneho druhu a zastával viaceré funkcie.
Najväčšie zásluhy má však v reprodukcii. Zaslúžil sa o založenie
a vybudovanie Reprodukčného ústavu v Martine. Zomrel 17. 1.
1973 v Bratislave.
21. 3. 1930 – pred 80 rokmi sa narodil v Koši (okres Prievidza)
doc. Ing. Dominik Píš, CSc. Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva (FSZI)
Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku
1953 nastúpil ako asistent na Katedru geodézie FSZI SVŠT (neskôr
Stavebná fakulta – SvF Slovenskej technickej univerzity – STU).
V rokoch 1972 až 1974 prednášal predmet geodézia na odbore geodézia a kartograﬁa (GaK) SvF SVŠT a vybrané kapitoly z predmetu
geodetická kontrola stavieb na odbore pozemné stavby SvF SVŠT.
Neskôr trvale prednášal meranie podzemných priestorov a od roku
1992 aj inžiniersku geodéziu na odbore GaK SvF STU. Vedeckú
hodnosť kandidáta technických vied získal v roku 1983 a za docenta
pre odbor geodézia bol vymenovaný 1. 4. 1995 na základe habilitačnej práce v roku 1994. Bol autorom a spoluautorom 25 odborných
a vedeckých prác a 4 dočasných vysokoškolských učebníc. Úspešne referoval na viacerých seminároch a konferenciách. Bol spoluriešiteľom 12 výskumných úloh. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa
zameral na oblasť tvorby a realizácie metodiky geodetického merania stability stavebných objektov a ich pretvorení, ako aj vytyčovania a kontrolného merania atypických objektov. Zomrel 16. 12.
1996 v Bratislave.
25. 3. 1875 – před 135 lety se narodil v Telči prof. Ing. Dr. Jaroslav
Pantoﬂíček, profesor nižší a vyšší geodézie pražské techniky (od
roku 1919). Zavedl samostatné přednášky z kartograﬁe, která byla
středem jeho vědeckého zájmu. Velmi záslužnou odbornou práci ve
prospěch nově vzniklého Československa vykonal jako vedoucí kartograﬁcké sekce čs. delegace na mírových jednáních v Paříži. Byl
významně publikačně činný, působil jako hlavní redaktor prestižního Atlasu republiky Československé (1935), podílel se na práci
různých vědeckých korporací a spolků. Zemřel 10. 1. 1951 ve svém
rodišti.
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Obrázky k článku Lysák, J.: Skalní útvary v kartograﬁi a GIS

Obr. 1 Varianty skalních šraf, vlevo švýcarská metoda (Swisstopo), vpravo žebříčková manýra (ČÚZK)

Obr. 2 Původní ZM 10 (vlevo), polygony skalních útvarů dat ZABAGED z ní odvozené (uprostřed) a z nich vytvořená
kartograﬁcká reprezentace na nové ZM 10 (vpravo)

Obr. 5 Konturová reprezentace testované lokality Schrammsteine na topograﬁcké mapě (Landesvermessungsamt Sachsen);
vlevo v porovnání s výstupem algoritmu, uprostřed model terénu po aplikaci ﬁltru,
vpravo odﬁltrované kontury vyšší než 10 m
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