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Obrázky k článku Šíma, J.: Příspěvek k rozboru přesnosti digitálních modelů reliéfu 
odvozených z dat leteckého laserového skenování celého území ČR

Obr. 3 DMR 4G (mříž 5 x 5 m)

Obr. 4 DMR 5G ve formě TIN
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1. Úvod

Dosavadní „klasický“ výškopis, pokrývající celé území Čes-
ké republiky (ČR), je součástí Základní mapy ČR 1:10 000 
jako grafi cký vrstevnicový model se základním intervalem 
vrstevnic 2 m (obr. 1). V rámci tvorby Základní báze geo-

grafi ckých dat (ZABAGED®) v letech 1995 – 2000 byl ten-
to model digitalizován do vektorové formy a tak vytvořen 
digitální model reliéfu (ZABAGED® – výškopis) ve formě 
souboru charakteristických bodů vrstevnic, důležitých pro 
reprezentaci jejich křivosti a doplněných jejich nadmořský-
mi výškami ve tvaru [X, Y, H] v souřadnicovém systému 

Abstrakt

Na sklonku roku 2009 byla zahájena realizace ambiciózního Projektu tvorby nového výškopisu území České republiky do 
roku 2015. Nové produkty – Digitální model reliéfu 4. generace ve formě mřížového modelu 5 x 5 m, Digitální model reliéfu 
5. generace ve formě trojúhelníkové nepravidelné sítě o původní hustotě větší než 1 bod/m2 a Digitální model povrchu celého 
území České republiky – mají být využívány především orgány státní správy, budou však dostupné za mírný poplatek i ostatním 
uživatelům. Shrnutí systematického průzkumu parametrů přesnosti jak digitálních modelů reliéfu, tak i modelů odvozených z dat 
leteckého laserového skenování (LLS). Popis použité metodiky hodnocení a první výsledky analýzy přesnosti LLS provedeného 
v roce 2010 na ploše 32 610 km2 (41,36 % území státu).

Contribution to the Accuracy Analysis of Digital Terrain Models Derived from Airborne Laser            
                            Scanning Data of Entire Territory of the Czech Republic

Summary

In late year 2009 the implementation of ambitious Project of generation of new hypsometry of the Czech Republic by 2015 was 
launched. New products – Digital Terrain Model of 4th generation in the shape of a 5 x 5 m grid, Digital Terrain Model of 5th 
generation in the shape of a triangulated irregular network with original density larger than 1 point per m2 and Digital Surface 
Model of entire territory of the Czech Republic – should be utilized by state administration bodies in particular, nevertheless 
they  will be accessible to other users for a reasonable fee as well. Summarization of systematic investigation of accuracy 
parameters both of digital terrain models and models derived from airborne laser scanning data (ALS). Description of the 
applied methodology of evaluation and fi rst results of accuracy analysis of ALS realized over the area of 32 610 km2 (41, 36 % 
of the state territory) in 2010.

Keywords: Hypsometry of the Czech Republic, Airborne Laser scanning 
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 Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) a balt-
ském výškovém systému – po vyrovnání (Bpv), viz obr. 2. 
Jeho pozdější revize a zdokonalení analytickým či digitálním 
stereofotogrammetrickým vyhodnocením průběhu terénních 
hran a větší hustoty výškových bodů v rovinatém území sice 
vedly k redukci značného počtu hrubých chyb a nehomoge-
nity původního vrstevnicového modelu, ale jeho přesnost, 
charakterizovaná střední výškovou chybou m

H
 = 0,7–1,5 m 

v odkrytém terénu, 1–2 m v intravilánech a 2–5 m v zalesně-
ném území, se tím nijak nezvýšila.

V souvislosti s přechodem rozlišení ortofotografi ckého 
zobrazení celého území ČR na 0,25 m na zemském povr-
chu od roku 2009, přechodem na digitální letecké měřické 
snímkování (LMS) v roce 2010 i vzhledem k zájmu řady 
resortů státní správy byl odborníky v Zeměměřickém úřa-
dě (ZÚ) zpracován již v roce 2008 Projekt tvorby nového 
výškopisu území ČR a následně byla v roce 2009 podepsána 
dohoda nejvyšších představitelů Českého úřadu zeměměřic-
kého a katastrálního (ČÚZK), Ministerstva obrany (MO) ČR 
a Ministerstva zemědělství (MZe) ČR o spolupráci na reali-
zaci tohoto projektu v letech 2009 až 2015. Jako technicky 
i nákladově efektivní byla zvolena metoda LLS v letech 2009 
až 2012 a počítačové zpracování získaných geoprostorových 
dat do fi nálních produktů s názvy:
– Digitální model reliéfu 4. generace (DMR 4G),
– Digitální model reliéfu 5. generace (DMR 5G),
– Digitální model povrchu 1. generace (DMP 1G).

Oddělení geomatiky Fakulty aplikovaných věd Západočes-
ké univerzity (ZČU) se dlouhodobě věnuje průzkumu kvali-
tativních parametrů geoprostorových dat pokrývajících celé 
území státu (DMR ZABAGED® – výškopis v letech 2004 
– 2008 [1], digitální ortofotografi cká zobrazení ČR v letech 
2005 – 2009 [2], pilotní projekty LLS v letech 2006 a 2008 
[3] a od roku 2009 LLS celého území ČR v rámci Projektu 
tvorby nového výškopisu území ČR [4]). V roce 2010 byla 
uzavřena dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi ZČU 
v Plzni a ZÚ, jejímž obsahem je úzká spolupráce při vol-
bě optimálních technologických postupů zpracování prvot-
ních dat LLS, kontrole parametrů jejich přesnosti i přes-
nosti výsledných produktů. Článek ilustruje část výsledků 
dosažených v rámci plnění této dohody.

2.  Faktory podílející se na přesnosti prostorové polohy 
bodu určeného metodou LLS

Hlavní faktory, které ovlivňují výslednou přesnost prostoro-
vé polohy bodů získaných metodou LLS, jsou zejména:
• přesnost určení délky prostorového rajonu, 
•  přesnost určení prostorové polohy senzoru aparaturou 

GNSS (Global Navigation Satellite System),
•  přesnost určení úhlových prvků vnější orientace senzoru 

aparaturou IMU (inerciální měřická jednotka),
•  chyby v měření a synchronizaci času (zejména systema-

tické),
•  chyby v transformaci (zejména elipsoidických výšek ve 

světovém geodetickém systému 1984 (WGS84) do nadmoř-
ských výšek v Bpv), tj. přesnost použitého kvazigeoidu,

• vliv odrazivosti a struktury snímané části terénu.

2.1  Přesnost  určení  délky prostorového rajonu 
(ranging)

Uvádí se preciznost detekce pulsu 10–15 % „startovního“ 
času (rise time), který je obvykle 1 ns, což činí 1,5–2,25 cm 
na rajonu. Přesnost měření délky prostorového rajonu může 
být dále ovlivněna výskytem náhodných chyb v měření času 
mezi vysláním a příjmem pulsu a způsobenými různými 
fyzikálními příčinami (silou laseru, frekvencí měření, veli-
kostí divergence laserového paprsku, průchodností atmosfé-
rou, citlivostí detektoru a odrazivostí terénu a předmětů na 
něm). Z udávaných údajů renomovaných výrobců leteckých 
laserových skenerů a na základě experimentálního ověření 
lze konstatovat, že směrodatná odchylka určení délky pro-
storového rajonu je lepší než 0,03 m. Výskyt systematické 
chyby v měření času mezi vysláním a příjmem pulsu může 
však způsobit chybu až 0,15 m (viz část 4). Nejvíce ovlivňuje 
určení výšky měřeného bodu. 

Omezení rozsahu měřených délek je určeno sílou laseru, 
velikostí divergence laserového paprsku, průchodností atmo-
sférou, citlivostí detektoru a odrazivostí terénu a předmětů 
na něm. Zejména z těchto důvodů byl opuštěn princip sou-
časného LLS a digitálního LMS pro tvorbu ortofota s rozli-
šením 0,25 m na zemském povrchu při jednom snímkovém 

Obr. 1 Vrstevnice Základní mapy ČR 1:10 000 Obr. 2 ZABAGED® – výškopis ve formě 
trojúhelníkových sítí (TIN)
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letu, neboť digitální LMS celého území ČR se od roku 2010 
pořizuje z relativní výšky letu minimálně 3220 m, zatímco 
LLS k dosažení předpokládané střední výškové chyby 0,18 
m v otevřeném terénu a 0,30 m v lesích je nutno realizovat 
z výšek 1400 nebo 1200 m. 

2 .2  Přesnost  určení  prostorové polohy senzoru 
aparaturou GNSS (posi t ion)

Záleží na počtu a konstelaci disponibilních družic a perma-
nentních stanic sítě CZEPOS. Obecně se požaduje jejich 
maximální vzdálenost 50 km od letadla, což je v případě ČR 
vždy splněno. Dále záleží na přesnosti určení „offsetu“ anté-
ny vůči senzoru a velikosti asynchronizace času mezi skene-
rem a aparaturou GNSS (systematický vliv).

Po realizaci postprocessingu a ověření na kontrolní základ-
ně lze počítat se středními chybami 0,10 m v určení všech 
tří souřadnicových prvků vnější orientace senzoru leteckého 
skeneru v okamžiku vyslání a příjmu příslušného laserového 
pulsu.

2.3  Přesnost  určení  úhlových prvků vnějš í 
or ientace senzoru aparaturou IMU (at t i tude)

Použitá aparatura IMU poskytuje data se středními chyba-
mi 0,0034° pro úhly ω, ϕ a 0,007° pro úhel κ. Předpokládá 
se realizace kvalitního postprocessingu. Chybné určení pro-
storového směrníku laserového paprsku primárně ovlivňuje 
přesnost určení rovinných souřadnic Y, X, která se zmenšuje 
s rostoucí relativní výškou letu a úhlovou odchylkou paprs-
ku od svislice (max. 30°). Sekundárně ovlivňuje i výškovou 
přesnost ve sklonitém terénu. 

2 .4   Chyby v měření  a  synchronizaci  času ( t ime 
offset)

Měření laserovým skenerem a aparaturami GNSS a IMU 
musí být realizována ve shodném čase. „Offsety“ času zpra-
vidla nejsou známé a způsobují chyby
–  systematické (určení délky prostorového rajonu s chybou 

0,05–0,15 m), které lze detekovat na komparačních základ-
nách,

–  proměnlivé (záleží na odklonu paprsku od svislice, výšce 
letu, úhlu sklonu terénu a jsou větší při turbulencích a men-
ší při klidném letu).

2 .5   Chyby v t ransformaci  e l ipsoidických výšek 
v systému WGS84 do nadmořských výšek 
v Bpv

Mohou mít i systematický charakter, protože snímaný 
a vyrovnávaný blok zaujímá zpravidla malou část modelu 
kvazigeoidu ČR. Do 31. 12. 2009 byl k dispozici pouze kva-
zigeoid CR-2000, charakterizovaný střední výškovou chybou 
0,15 m. Poté byl již použit kvazigeoid CR-2005, charakteri-
zovaný střední výškovou chybou 0,05 m. Pokud se srovná-
vají výsledky např. pozemního a LLS, musí se zjistit, jaký 
model byl použit při zpracování dat pozemního laserového 
skenování. Součástí software pozemního skeneru zahra-
niční výroby totiž může být např. celosvětový kvazigeoid 
z družicových pozorování, jehož přesnost je nutno uvažovat 
v decimetrech!

Pro úvahy o přesnosti transformace elipsoidických výšek 
na nadmořské v tomto článku je uvažována střední výšková 
chyba kvazigeoidu m

QG 
= 0,06 m.

2.6  Vliv odrazivost i  a  s t ruktury snímané část i 
terénu

Je všeobecně známo, že vodní a souvisle zasněžené plochy 
pohlcují paprsky laserového záření v blízkém infračerve-
ném pásmu, takže ke zpětnému odrazu paprskových pulsů 
nedochází. Jiným podobným objektem je např. uhelný prach 
a drobná zrnka uhlí v povrchových lomech, kdežto porubní 
stěny a kusové uhlí působí jako koutové odražeče. Rozdílná 
je i odrazivost různých povrchů komunikací a střešních kry-
tin. Při průchodu vegetací dochází k vícenásobnému odra-
zu, jehož síla postupně slábne (koruny stromů, lesní pod-
rost, vlastní georeliéf). Z těchto důvodů je třeba realizovat 
LLS mimo hlavní vegetační období a bez sněhové pokrývky 
zájmového území.

3.  Metoda robustní kontroly přesnosti DMR vyvinutá 
na ZČU v Plzni a její využití ke kontrole přesnosti 
LLS celého území ČR

3.1 Výchozí  podmínky a  nástroje

•  Každý snímaný blok území o rozloze 10 x 10, 10 x 20 nebo 
10 x 20 km až 10 x 40 km nebo atypického tvaru obsa-
huje dvě komparační základny. Jsou to vybrané vodorovné 
plochy s dobrou a homogenní odrazivostí laserových pulsů 
(stříhaný trávník, antuka, asfalt, beton) s minimálními roz-
měry 30 x 30 m.

•  Geodetické souřadnice (ϕ, λ) a elipsoidické výšky (h) sítě 
kontrolních bodů, upořádaných po obvodu a uvnitř kom-
parační základny v počtu alespoň 20, byly určeny apara-
turami GNSS se střední polohovou a výškovou chybou do 
0,06 m.

•  Výškové rozdíly jsou odvozovány z výšek bodů TIN (LLS) 
a TIN (GEO) pokrývajících komparační základnu a jejich 
počet díky značné hustotě bodů získaných LLS je velký 
(7 000 až 10 000).

•  Při takto velkém počtu pozorování a obvyklém quasi nor-
málním rozdělení hodnot výškových rozdílů (do tříd podle 
násobků úplné střední chyby) je možno odhadnout úplnou 
střední chybu m

H
 jako 1,25 násobek průměrné výškové 

chyby (aritmetického průměru absolutních hodnot všech 
zjištěných výškových rozdílů [5]).

•  Je k dispozici i software pro přesný výpočet úplné střed-
ní výškové chyby v případě pochybností nebo evidentní 
odchylky od normálního rozdělení hodnot výškových roz-
dílů.

•  Je k dispozici i speciální software pro výpočet výškových 
rozdílů s uvážením hodnot LLS pouze v kruhovém okolí 
1 m nebo 2 m kolem geodeticky zaměřeného kontrolního 
bodu. 

•  Je nutno mít na zřeteli, že většina fi remních softwarů (typu 
„black box“) zahrnuje pouze výpočet směrodatné odchylky 
σ

H
,
 
která ovšem nezahrnuje systematickou složku, nýbrž je 

dle zásad vyrovnávacího počtu v geodézii pouze náhodnou 
chybou [6].

. 
Mezi úplnou střední chybou �mH

, náhodnou 
chybou (směrodatnou odchylkou) σ

H
 a systematickou chy-

bou c
H
 je obecně vztah 

Šíma, J.: Příspěvek k rozboru přesnosti digitálních modelů…
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                                �mH
  =  [ σ

H
2   +  c

H
2 ]-2 .   (1)

•  Úplná střední chyba �mH,
 zjištěná podle metody ZČU na 

kontrolních základnách zahrnuje následující faktory výško-
vé přesnosti:
–  skutečnou přesnost skeneru při určení délky prostoro-

vého rajonu ovlivněnou zejména systematickou chybou 
měření c

H
,

–  vliv nepřesností v určení souřadnicových a úhlových 
prvků vnější orientace senzoru (aparatur GNSS a IMU) 
v prostoru komparační základny,

–  vliv chyb v měření a synchronizaci času v době LLS nad 
komparační základnou.

Poznámka: Všechny výpočty na komparačních základnách 
se konají v prostředí elipsoidických výšek, aby nebyly ovliv-
něny chybami použitého kvazigeoidu. Výsledné hodnoty 
jsou platné pro sklon terénu 0°.

3 .2   Metodika hodnocení  výsledné přesnost i 
DMR vytvořeného z  dat  LLS celého 
území ČR

Originální výšková data LLS v prostoru zájmu (např. povo-
dí Ohře) je třeba nejprve hromadně opravit o průměrnou 
systematickou chybu vypočítanou jako aritmetický průměr 
systematických výškových chyb zjištěných na všech kompa-
račních základnách v prostoru zájmu. Tím se hodnota zbyt-
kové systematické chyby v celém prostoru výrazně zmenší. 
Dále se předpokládá proměnlivá oprava těchto dat v pásmech 
příčného překrytu sousedních pásů a sousedících bloků LLS 
k odstranění rozdílů výšek identických plošek (např. buněk 
mříže, ve kterých je „střední“ výška mediánem výšek uv-
nitř se nacházejících bodů LLS). Na vývoji této technologie 
dosud pracují odborníci ze ZÚ a ZČU v Plzni. 

Dalším nezbytným krokem je editace výškopisných dat 
LLS po provedené automatické fi ltraci dat do skupin GEO-
RELIÉF (GROUND) – VEGETACE – ZÁSTAVBA a CHY-
BY (např. letící pták), kdy je pro účely vytvoření DMR 
nutné vyloučit některá data náležející do DMP, např. stavby 
a vzrostlou vegetaci (lesy, solitéry, souvislý hustý vegetač-
ní kryt vzrostlých obilnin). V tomto případě jde převážně 
o manuální práci operátorů, která vyžaduje značné kapaci-
ty.

Ke kvalifi kovanému odhadu přesnosti výsledného produk-
tu LLS v prostoru zájmu uživatele je třeba ke zjištěné úplné 
střední chybě �mH 

(nyní jen nevýrazně větší než směrodatná 

odchylka σ
H
) připojit podle zákona hromadění úplných chyb 

ještě tyto faktory:
•  úplnou střední chybu použitého kvazigeoidu – byla zvolena  

m
QG

 = 0,06 m,
•  zvětšení úplné střední chyby �mH

 o vliv průměrného sklonu 
lokality koefi cientem k

1
,

•  uplatnit koefi cienty zvětšení úplné střední chyby, zahrnují-
cí již vliv přesnosti kvazigeoidu, pro základní kvalitativně 
různé kategorie půdního krytu (tráva, obilí, střechy, les), tj. 
k

2
……k

n
, takže výsledná přesnost LLS může být pro kaž-

dou kategorii půdního krytu jiná.
 Výpočet se realizuje podle vzorce 

       �mH
 = [(�mH

 . k
1 
. k

i
 )2  +  m

QG
2 ] –2

             
(i  = 2….n).

       
(2)

Výchozí hodnoty �mH
 byly stanoveny za předpokladu 

dokonalého odstranění systematických výškových chyb, a to 
ze směrodatné odchylky leteckého laserového skenování, 
vypočtené podle známého Krausova empirického vzorce [7] 

 
           σ

 H
  =  (6/n-2) + 50 . tg α    [cm],   (3)

kde n je hustota bodů/m2, α je úhel sklonu terénu, a směro-
datné odchylky (náhodné složky) vlivu určení výšky skene-
ru aparaturou GNSS parametrů σ

GNSS
, která podle výsledků 

zkoušek, popsaných v části 4 dosáhla v roce 2010 hodnoty 
0,064 m.

Hustota bodů georeliéfu v lesích závisí na druhu olistění, 
hustotě zakmenění stromů a ročním období snímání. Průměr-
ný sklon georeliéfu celého území ČR byl autorem odvozen 
z dat o průměrné sklonitosti svahů ve všech povodích vod-
ních toků v ČR, jimiž je odváděna povrchová voda do moří, 
která byla publikována v [8].

Z jejich statistického zpracování vychází percentuálně 
sklonitost území v následujících kategoriích:

0 – 2° 2 – 5°  5 – 15°  15 – 25°  25 – 35°  > 35°
29 % 31 % 32 % 6,9 % 1 % 0,1 %
Ze zváženého aritmetického průměru těchto hodnot vyplý-

vá údaj o střední sklonitosti území ČR = 6,3°.

Tabulka koefi cientů k
2
….. k

n 
pro základní kvalitativní dru-

hy půdního krytu musí být odvozena empiricky z geodetic-
kých měření na kontrolních plochách s různým typem a sta-
vem vegetačního krytu nebo s různým mikroreliéfem (hrubě 
zoraná půda, balvanitá půda, vyšší travní či obilní porost, 
křovinatý terén, zalesněný terén různé výšky a hustoty, zasta-
věné území a pod.).

Koefi cienty k
2
 …k

n
 jsou poměrem skutečně zjištěné střed-

Tab. 1 Vliv průměrného sklonu georeliéfu

Průměrná hustota
      bodů/m2  

  �mH 
[m]

 sklon 0°

koefi cient  k
1  

pro průměrný sklon georeliéfu

2° 5° 10° 15° 20° 30° ČR 6,3°

    1,6 (100 %)   0,080 1,22 1,55 2,10 2,68 3,28 4,61 1,69

    0,4 (25 %)   0,115 1,15 1,38 1,77    2,17 2,58 3,51 1,48

    0,16 (10 %)   0,163 1,11 1,27 1,54 1,82 2,12 2,77 1,34

Poznámky: Průměrná hustota bodů 1,6/m2 byla dosažena v roce 2010 při LLS Pásma Střed. Je reprezentativní pro volný (nezarostlý, neza-
stavěný) terén. Dle zahraničních zkušeností a výsledků předchozích pilotních projektů v ČR (2006, 2008) je hustota bodů charakterizujících 
georeliéf v lesích jen 25 – 10 % předchozí hodnoty.
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ní výškové chyby a střední chyby �mH
 odvozené z průměru 

hodnot zjištěných na kalibračních základnách v dotyčném 
bloku s přihlédnutím k průměrnému sklonu hodnocené plo-
chy (�mH

 . k
1
), případně i k vlivu kvazigeoidu, pokud hodno-

cení provádíme v nadmořských výškách systému Bpv podle 
vzorce (2).

4.  Hodnocení výškové přesnosti produktu DMR 4G 
(mříž 5 x 5 m)

Interpolace výšek vrcholů mříže je prováděna softwarem, 
který je součástí programového vybavení pro zpracování 
dat LLS. Ke zjištění snížení přesnosti primárních dat LLS 
vlivem jejich zředění a následné interpolace (způsobené 
zejména shlazováním mikroreliéfu nebo zanedbáním terén-
ních hran), je třeba vytipovat alespoň 3 druhy georeliéfu, 
v nich vhodné kontrolní plochy, zde vytyčit dostatečný 
počet bodů mříže v použitém souřadnicovém referenčním 
systému a zjistit nadmořské výšky těchto kontrolních bodů. 
Pro rovinný nebo stejnoměrně sklonitý terén bez vegetač-
ního krytu lze též využít existujících komparačních zákla-
den.

Do konce roku 2010 byl vytvořen první předpokládaný 
fi nální produkt – DMR 4G v Pásmu Střed (obr. 3, viz 2. str. 
obálky) a již i předán k využití několika uživatelům z řad 
investorů projektu. Tento produkt má formu čtvercové mříže 
o rozměrech 5 x 5 m orientované ve směru os (Y, X) S-JTSK 
nebo (E, N) systému UTM WGS84 (podle potřeb uživatele). 
V jejích průsečících byly interpolovány výšky z originál-
ních dat LLS takovým postupem, že nejprve byla provede-
na redukce původního souboru výškových bodů o průměrné 
hustotě 1,6 bodu/km2, a to takovým způsobem, že ve čtver-
cích 5 x 5 m byl vždy vybrán 1 bod o nejnižší nadmořské 
výšce (to odpovídá hustotě 0,04 bodu/m2) a výška průsečí-
ku mříže byla pak odvozena adaptivní predikcí z nejbližších 
nepravidelně rozložených bodů.

Výšková přesnost DMR 4G byla ověřena pracovníky ZÚ 
třemi způsoby:
a)  Na rovinných plochách 240 komparačních základen v Pás-

mu Střed, kde byla zjištěna průměrná hodnota systematic-
kých chyb c

H
 = – 0,12 m a úplná střední výšková chyba �mH

 
= 0,14 m (jde o rovinné plochy bez vegetačního krytu). Po 
eliminaci systematické chyby dosáhla průměrná hodnota 
směrodatné odchylky σ

H
 = 0,08 m.

b)  Interpolací výšky 1453 trigonometrických a zhušťovacích 
bodů v Pásmu Střed, kde průměrná hodnota systematic-
kých chyb činila c

H
 = 0,15 m, úplná střední výšková chy-

ba �mH
 = 0,25 m a směrodatná odchylka (náhodná složka) 

σ
H
 = 0,20 m s vědomím, že výšky trigonometrických bodů 

byly vesměs určeny v rámci původní triangulace, a to  tri-
gonometrickým měřením výšek s přesností 0,10 – 0,15 m 
(v rovinatém terénu i horší – v případech nestandardního 
průběhu vertikální refrakce).

c)  Geodetickým měřením v terénu s různým typem půdního 
krytu a sklonitosti (viz tab. 1 a 2), kdy předpokládaným 
parametrům výškové přesnosti DMR 4G (0,30 m v ote-
vřeném terénu a 1 m v lesích) vyhověly s rezervou všech-
ny sledované typy kromě těles komunikací, kde shlaze-
ná 5metrová mříž nemůže vystihnout výšky hran náspů, 
výkopů, chodníků, dna příkopů a pod., pokud bod mříže 
není lokalizován přímo na této hraně. 

Produkt DMR 4G je plně využitelný pro dosažení primár-
ního cíle v resortech ČÚZK, MO ČR a MZe ČR – tvorby 
digitálního ortofotografi ckého zobrazení celého území ČR 
s rozlišením 0,25 m na zemském povrchu, od roku 2010 
s vyšší absolutní polohovou přesností objektů v úrovni zem-
ského povrchu. Tento „shlazený“ mřížový model je dále 
využitelný i pro řadu dalších úloh řešených orgány státní 
správy jako je např.:
–  stanovení objemů odtoků srážek z povodí,
–   modelování krizových stavů, např. šíření a následků vel-

kých průmyslových havárií,
–   tvorba územně analytických podkladů podle stavebního 

zákona č. 183/2006 Sb.,
–   poskytnutí výškových dat z  území ČR pro účely Evrop-

ské unie (EU) v rámci projektu INSPIRE (podle zákona 
č. 123/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů a příslušné 
legislativy EU).
Méně vhodný je pro modelování území se značným výsky-

Tab. 2  Ověření přesnosti DMR 4G v území s různým druhem povrchu a typem vegetačního krytu 1)

Druh povrchu a vegetačního krytu systematická chyba úplná střední chyba maximální chyba

orná půda – 0,01 m 0,13 m 0,66 m

louky a pastviny – 0,09 m 0,18 m 0,85 m 2)

zpevněné plochy v intravilánu – 0,01 m 0,07 m 0,26 m

parkové plochy v intravilánu – 0,09 m 0,14 m 0,22 m

křoviny a lesní plochy – 0,02 m 0,13 m 0,85 m 2) 

silnice a cesty (zejména hrany) – 0,25 m 3) 0,34 m 3) 0,77 m  3)

Poznámky:
1)  ΔH je defi nován jako rozdíl nadmořská výška LLS minus výška zjištěná geodeticky.
2)  Příčinou může být hustý a vyšší vegetační kryt na některých polích a loukách v období LLS.
3)   Kontrolní body byly často voleny na hranách a DMR 4G je výrazně shlazený. Ověření bylo provedeno ZÚ ve 25 lokalitách na 970 bodech 

[9].
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tem terénních hran (náspů a výkopů komunikací, břehovek 
a terénních stupňů).

5. Úvahy o reálné přesnosti produktu DMR 5G

Produkt nejvyšší přesnosti z disponibilních dat LLS celého 
území ČR v letech 2010 až 2012  DMR 5G byl ve [4] charak-
terizován těmito očekávanými parametry přesnosti nadmoř-
ských výšek bodů v TIN: �mH

 = 0,18 m v otevřeném terénu 
a �mH

 = 0,30 m v zalesněném terénu. I když v 1. čtvrtletí 2011 
ještě nebyla do podrobností určena technologie přesného 
zpracování primárních dat 
•  vyrovnáním výšek v překrytech sousedících pásů a bloků, 
•  vyloučením i jednotlivých bodů, které nezobrazují geore liéf, 

ale spíše prvky vegetace nebo zástavby a nebyly vylouče-
ny v rámci manuální korekce automaticky klasifi kovaných 
bodů do vrstev GROUND – VEGETACE – ZÁSTAVBA 
– CHYBY, 

•  účelným shlazením a mírnou redukcí počtu bodů modelu, 
aniž by bylo deformováno zobrazení terénních hran, 

výsledky zjištění průměrné hodnoty směrodatných odchylek 
výšky σ

H
 = 0,08 m (po jednotné redukci systematické chyby 

c
H
 = – 0,12 m v celém Pásmu Střed) dovolují provést smyslu-

plné odhady reálné přesnosti produktu DMR 5G (obr. 4, viz 
2. str. obálky).

Uplatníme-li koefi cienty k
1
 podle tab. 1, pak pro průměrný 

sklon terénu v celé ČR 6,3° a plochy s dobrou odrazivostí 
a bez vzrostlé vegetace či zástavby vychází m

H
 = 0,135 m. 

Na plochách tohoto typu by teoreticky mohla být dosažena 
předpokládaná výšková přesnost, charakterizovaná střední 
chybou nadmořské výšky 0,18 m, ve sklonu terénu až 11,3° 

(20 %). V otevřeném terénu o průměrném sklonu pro celou 
ČR 6,3° je tedy určitá rezerva i pro uplatnění koefi cientů 
k

2
….k

n
 charakterizující plochy s různou odrazivostí v závis-

losti na druhu povrchu a typu nízkého vegetačního krytu. 
Ještě příznivější situace je v lesích: uvažujeme-li průměr-

nou hustotu bodů, znázorňujících vlastní georeliéf, pouze 
0,16/m2 a z tab. 1 vychází koefi cient k

5 
= 1,27, pak celková 

střední chyba dosáhne podle rovnice (2) hodnoty m
H
 = 0,226 

m pro průměrný sklon terénu v ČR 6,3° (11 %). Předpoklá-
daná výšková přesnost georeliéfu v lesích, charakterizovaná 
střední chybou nadmořské výšky 0,30 m, by teoreticky moh-
la být dosažena i ve sklonu terénu až 15° (26,8 %) v blíz-
kosti nadiru. Je však třeba vzít v úvahu i odklon laserového 
paprsku od svislice až 15°, který zasahuje do poloviny příč-
ného překrytu sousedních pásů, kde zjištěné výšky bodů mají 
velkou váhou a výsledná střední výšková chyba se postupně 
zvětšuje až 1,5 x (viz odst. 2.3).

Je ovšem žádoucí, aby poskytovatel informoval zejména 
laické uživatele, že velmi početné soubory výškových bodů 
určených metodou LLS, ve kterých byla účinně odstraně-
na systematická chyba, mají zpravidla normální rozdělení, 
takže přesnost charakterizovaná střední výškovou chybou m

H
 

může být teoreticky docílena pouze s pravděpodobností 68,3 
%. 27,2 % výšek bodů může být v intervalu od jednonásobku 
do dvojnásobku m

H
, 4,3 % v intervalu od dvojnásobku do 

trojnásobku m
H
 a 0,2 % horší než 3 �mH

 (hrubé chyby), aniž 
by šlo o nekvalitní data!

V konkrétních popisovaných případech je statistika s využi-
tím údajů v tab. 1 a uvážením vlivu m

QG 
ještě příznivější. V ote-

vřeném rovinatém terénu může být střední chyba nadmořské 
výšky menší nebo rovna 0,18 m až v 76 % případů a menší 
nebo rovna 0,36 m (2 m

H
 ) v 99 % případů. V georeliéfu lesních 

porostů v rovinatém terénu může být střední chyba nadmořské 

výšky menší nebo rovna 0,30 m až v 92 % případů a menší 
nebo rovna 0,60 m (2 m

H
 ) v 99,4 % případů. V obou typech 

krajiny je tedy rezerva přesnosti pro výškové body určené lase-
rovým skenováním s odklonem paprsku od svislice až o 15°.

6. Závěr

V období od listopadu 2009 do října 2010 bylo realizováno 
LLS cca 42 % území státu v rámci Projektu tvorby nového 
výškopisu území ČR. Jeho hlavním cílem je vytvořit DMR 
vysoké hustoty a přesnosti DMR 5G a také DMR celého stát-
ního území DMP 1G do konce roku 2015. Tím budou uspo-
kojeny požadavky řady odvětví státní správy na poskytování 
kvalitních výškopisných informací a závazky ČR v rámci pro-
jektu INSPIRE. Některé důležité úkoly orgánů státní správy 
včetně zmíněných mezinárodních závazků však již mohou být 
plněny s využitím produktu DMR 4G ve formě mříže 5 x 5 m, 
který je k dispozici vždy do poloviny roku po realizaci LLS 
v příslušném územním pásmu (celá ČR do konce roku 2012).

Objem dosud získaných geoprostorových dat ve formě kar-
tézských souřadnic ve zvoleném referenčním souřadnicovém 
systému a výšek v Bpv, cca 42,7 miliardy bodů, reprezentují-
cích georeliéf nebo stavby a vzrostlou vegetaci, je impozant-
ní a jejich z větší části automatizované zpracování do formy 
výsledných produktů vyžaduje – kromě využití všeho dispo-
nibilního software – další vývoj speciálních postupů.

Poděkování: Zvláštní dík autora článku patří ZÚ, zeměmě-
řickému odboru v Pardubicích, za poskytnutí dat, získaných 
v rámci ověření LLS na kalibračních základnách a kontrol-
ních plochách geodetickým měřením, statistických údajů 
a ilustrací fi nálních produktů.
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Abstrakt

Problematika interaktivity v oblasti digitální kartografi e. Popis interaktivity od počátků vývoje digitální kartografi e 
do současnosti, členění interaktivních map s výčtem nástrojů podporujících interaktivitu webových map. Popis webového 
mapového klienta, jeho architektury a základních funkcí. Uživatelské rozhraní interaktivních map s popisem variant interaktivity 
v uživatelském rozhraní. Kartografi cká interaktivita vytvořená pomocí plně objektového skriptovacího jazyka JavaScript. 
Rozbor událostí, ke kterým při práci s mapovou aplikací dochází. Asynchronní komunikace mezi klientskou a serverovou částí 
mapové aplikace technologií nazvanou AJAX. Příklady jejího použití.

Interactivity in Cartography 

Summary

Interactivity in the area of digital cartography. Its description from the beginning of the digital cartography evolution till today, 
segmentation of interactive maps with the list of tools supporting web maps interactivity. Description of the web map client, 
its architecture and basic functions. User interface of interactive maps with several possible options of interactivity in the user 
interface. Interactive cartography created by fully object scripting language called JavaScript. Analysis of occurring during the 
work with the map application. Asynchronous communication between the client and the server layers of the map application 
realized by AJAX technology. Practical examples of its use.

Keywords: cartography, interaction, web map, AJAX, JavaScript, user interface

1. Úvod

Kartografi e je umění, věda a technologie vytváření map, včet-
ně jejich studia jako vědeckých dokumentů a uměleckých pra-
cí. V této souvislosti mohou být za mapy považovány všechny 
typy map, dále plány, náčrty, trojrozměrné modely a glóby, 
zobrazující Zemi nebo nebeskou sféru v jakémkoli měřítku 
[6]. Kartografi i lze defi novat také jako vědu řešící interpretaci 
jevů objektivní reality nebo konstruovaného poznání pomo-
cí matematicko-grafi ckých metod a výrazových prostředků. 
Výsledkem tohoto snažení je tvorba map všeho druhu [2]. Nej-
důležitější úlohou kartografi e je však podpora poznávání sku-
tečnosti v prostoru i čase a snaha o její srozumitelné vyjádření 
s využitím matematických a grafi ckých prostředků a postupů.

Kartografi i lze rozdělit podle mnoha hledisek, přičemž 
jedním z nich je způsob vzniku mapy. Pak je možné karto-
grafi i označit za analogovou a digitální. Analogová karto-
grafi e se zabývá manuální tvorbou map, zatímco digitální 
kartografi e tvorbou map s využitím výpočetní techniky. 
Analogová kartografi e je v současné době na výrazném ústu-
pu a lze hovořit o jejím pomalém zániku. I v procesu přípravy 
analogové mapy se v současnosti uplatňují digitální postupy 
ve všech fázích její tvorby až po její tisk. Ovšem i digitální 
tvorba map má své bariéry [1].

2. Interaktivita

S příchodem digitálních technologií (zejména multimédií) 
se kartografům a geografům dostaly do rukou nebývale 

bohaté možnosti vytváření nových způsobů vizualizace geo-
grafi ckých dat [4]. Pojem interaktivita představuje vzájem-
né působení dvou nebo více činitelů. Je-li něco označeno 
jako interaktivní, znamená to, že umožňuje komunikaci mezi 
těmito činiteli, reakci na požadavek a jeho odezvu. Cílem 
interaktivity je něco ovládat, zatímco termín animace ozna-
čuje pohyb, který uživatel nemůže ovlivnit.

Podle W. Cartwrighta (2003) jsou předchůdci dnešních 
interaktivních map tzv. hypermapy a interaktivní multi-
mediální mapy. Termín hypermapa byl poprvé použit v roce 
1990 jako interaktivní multimediální mapa, jejíž význam 
spočíval ve specifi ckém použití multimédií v souvislosti 
s geografi ckým informačním systémem (GIS). Hypermapa 
v té době umožňovala víceméně pouze použití těch nejjed-
nodušších funkcí, zejména transfokaci (zoomování) a iden-
tifi kace objektů na základě souřadnicově orientovaného způ-
sobu přístupu.

Trendem v posledních letech je dostupnost dat z libo-
volné pozice (i z terénu), a proto existuje velké množství 
online dostupných zdrojů. Stále častěji jsou zakládány nové 
mapové servery, založené na protokolu HTTP (HyperText 
Transfer Protocol – protokol pro přenos textu s obrázky), 
tedy zpřístupnění map přes web. Teprve rozšíření celosvěto-
vé sítě Internet umožnilo změnu způsobu přenosu informa-
ce prostřednictvím mapy směrem k uživatelům a vznik tzv. 
webových map. Ty lze rozdělit do dvou hlavních skupin [5], 
a to na mapy interaktivní a pouze pro čtení. Podle jiného 
hlediska je lze klasifi kovat na mapy dynamické a statické. 
V současné době jsou nejčastěji se vyskytujícími interneto-
vými mapami právě interaktivní mapy tvořící součást speci-
fi cké webové aplikace.
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3. Interaktivní mapy

Interaktivní mapa je mapa, která disponuje možnostmi pro 
komunikaci aplikace (mapy) a uživatele, kdy uživatel může 
pomocí ovládacích prvků mapou pohybovat, zvětšovat či 
zmenšovat apod. [5].

Interaktivní mapy mohou být realizovány mnoha způsoby. 
Lze je rozlišit podle prostředí, ve kterém se nacházejí a pro-
střednictvím kterého je možné k nim přistupovat, a dále podle 
typu datového úložiště, ve kterém jsou k dispozici. Jelikož jde 
o webové mapy, je samozřejmé, že jsou přístupné ze serverů 
na základě síťové komunikace, tedy prostřednictvím protoko-
lu HTTP. Nikde ovšem není jednoznačně řečeno, že webová 
mapa je vždy přístupná v celosvětové síti Internet. Webové 
mapy mohou existovat a existují také v lokálních sítích ať 
už státních či soukromých organizací nebo škol. V takovém 
případě jsou dostupné v lokálních sítích (LAN) nejčastěji 
v podobě intranetových mapových aplikací. Data, která tvoří 
základ každé mapy, mohou být uložena buďto v souborovém 
systému, nebo v některém databázovém systému, relačním 
nebo objektovém.

Interaktivní mapy nejsou tvořené pouze samotnými daty, 
ale různými vazbami, nástroji či drobnými aplikacemi. Mezi 
jejich přední výhody patří propojení s informacemi o nej-
různějších typech objektů. Prakticky k jakémukoliv místu 
na mapě existuje možnost připojit další doplňující informace. 
Úspěšně lze použít nejen hypertextové odkazy na další zdro-
je, ale hlavně další multimediální prvky, mezi které se řadí 
obrázky (např. fotografi e vybraných objektů), animace, video-
sekvence (náhledy z webových kamer), zvukové poznámky 
nebo různé kombinace předchozích prvků. Interaktivní mapa 
tedy zpřístupňuje a nabízí informace také z jiných zdrojů 
než je její na první pohled viditelný obsah.

Mapy by nebyly interaktivními bez nástrojů určených 
pro komunikaci uživatele s mapovou aplikací. K nezbytným 
základním nástrojům každé interaktivní mapy patří ovláda-
cí prvky pro posun mapy, zvětšení a zmenšení mapy (viz 
obr. 1) a změnu měřítka. Mezi standardní ovládací nástroje 
je možné zařadit prvky pro měření vzdáleností mezi dvě-
ma nebo více zájmovými body a měření ploch. Dále prvky 
určené k zobrazení a skrytí částí mapy jako jsou přehledová 
mapa, legenda, měřítko a tiráž, prvky pro zapínání a vypínání 
viditelnosti základních mapových vrstev, a to buď jednotli-
vě, nebo všech najednou. Naprostá většina nástrojů zahrnuje 
i možnosti vytvoření a zrušení výběru, zobrazení předcho-
zího pohledu a následujícího pohledu. Často používaným 
nástrojem je funkce identifi kace vybraného viditelného 
objektu a zobrazení nalezených informací o identifi kovaném 
objektu, vč. případného hypertextového odkazu vedoucí-
ho k externím aplikacím nebo k doménové adrese serveru 
– URL (Uniform Resource Locator). Získání zeměpisných 
souřadnic kliknutím myši na konkrétní místo mapy je taktéž 
běžným standardem vybavení interaktivních map. Tematicky 
zaměřené mapy nabízejí funkce pro vyhledání konkrétních 
objektů (ulic, sídel, adresních bodů), příp. vyhledání dalších 
objektů v uživatelsky defi novaném okolí konkrétního objek-
tu. Interaktivní mapy zaměřené na dopravní problematiku 
umožňují vyhledávání tras zadáním počátečního a cílového 
místa a příp. upřesněním metody hledání (nejkratší cesta, 
nejrychlejší cesta, cesta přes placené úseky). Interaktiv-
ní mapy zaměřené na oblast cykloturistiky mohou nabízet 
nástroje pro import tzv. track logu, záznamu z přijímače GPS 
o projeté trase, ze kterého lze následně zobrazit výškový pro-
fi l projeté trasy. Méně často se lze setkat s možností změny 
jednotek, např. kilometry, míle. Většina map umožní vytisk-
nout aktuální zobrazení mapy nebo jej uložit v podobě ras-

trového obrazu, získat hypertextový odkaz vedoucí k aktuál-
nímu zobrazení mapy nebo odeslat aktuální výřez v podobě 
hypertextového odkazu nebo rastrového obrazu na e-mailo-
vou adresu (viz obr. 2).

4. Webový mapový klient

Publikování prostorových dat ve webovém prostředí vzniklo 
mj. i z důvodu jejich zpřístupnění nejširšímu okruhu uživate-
lů. Aby bylo použití prostorových dat na straně uživatelů co 
nejjednodušší, bylo zapotřebí přijít s řešením, kdy uživatel 
nebude nucen instalovat další aplikační programové vybave-
ní. Jako klientská platforma se používá webový prohlížeč, 
který je k dispozici na všech operačních systémech ve výcho-
zím nastavení ihned po instalaci systému.

Základní myšlenkou distribuce prostorových dat ve webo-

Obr. 1 Nástroje interaktivní mapy pro posun, přiblížení 
a oddálení, měření vzdáleností, získání souřadnic GPS 

a vyhledání trasy (zdroj: www.mapy.cz)

Obr. 2 Nástroje interaktivní mapy pro tisk, odeslání mapy 
e-mailem a získání hypertextového odkazu

(zdroj: maps.google.com)
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vém prostředí je řešení webový server – webový klient. 
Označení webový mapový klient se používá pro aplikační 
programové prostředí, které běží pouze na straně uživatele, 
v podobě webového prohlížeče a je určeno především pro 
prezentaci webové mapy. Klient posílá dotaz na webový 
server, který přes vhodné rozhraní zavolá službu mapové-
ho serveru, ten dotaz vyhodnotí a patřičnou odpověď, např. 
v podobě rastrového obrazu, pošle zpět přes webový server 
klientovi (viz obr. 3). Veškerá komunikace probíhá prostřed-
nictvím protokolu HTTP, popř. HTTPS (HyperText Transfer 
Protocol Secure).

Webový mapový klient disponuje základními funkcemi 
k prohlížení prostorových dat. Naproti tomu pojem webový 
mapový editační klient se používá pro aplikační progra-
mové prostředí, které disponuje i jinými nástroji v uživatel-
ském rozhraní pro interaktivitu. Jde o nástroje, umožňující 
skutečnou změnu mapových prvků a celé kompozice mapy 
na mapovém serveru, nikoliv jen na straně klientského webo-
vého prohlížeče, jak je tomu u běžného webového mapového 
klienta.

5. Uživatelské rozhraní interaktivních map

S rozvojem informačních a komunikačních technologií 
dochází v uživatelském rozhraní webových mapových klien-
tů k výrazným změnám. Při jejich návrhu a vývoji je potřeba 
pamatovat nejen na technické aspekty různých zobrazova-
cích zařízení, ale také na zažité stereotypy v oblasti lidského 
chování a vnímání. Ty mají zásadní vliv na množství času 
a úsilí, které musí člověk vynaložit pro nalezení požadované 
informace a její pochopení. Různé typy úloh mohou vyžado-
vat odlišnou míru interaktivní odezvy ze strany uživatele. Ta 
musí být důsledně promítnuta do návrhu výstupního ovláda-
cího rozhraní. Interaktivita rovněž může podpořit pochopení 
vztahu mezi samotnými daty, se kterými se pracuje. Při návr-
hu uživatelského rozhraní je potřeba si uvědomit, že toto roz-
hraní je vytvářeno pro konkrétní cílovou skupinu uživatelů 
a právě jejich charakteristiku je nutné brát v úvahu.

Interaktivita v uživatelském rozhraní webových mapo-
vých klientů umožňuje používat standardní ovládací prvky 
buď ke komunikaci s mapovým serverem, nebo pro ovládání 
mapové aplikace na straně klienta (ve smyslu webového pro-
hlížeče), aniž by došlo ke komunikaci s mapovým serverem. 
Interaktivity je dosahováno použitím takových programo-
vých prostředků, které zprostředkovávají komunikaci mezi 
klientskou a serverovou částí mapové aplikace. Obecně platí, 
že existují různé úrovně uživatelské interaktivity [5].

Za nejjednodušší řešení interaktivity lze označit techni-
ku hypermap neboli tzv. klikacích map. Hypermapa je ras-
trový obraz, jehož jednotlivé části slouží jako hypertextové 
odkazy. Tyto části mohou mít tvar obdélníku, kružnice nebo 
mnohoúhelníku. Pro vytvoření hypermapy postačuje znalost 
hypertextového značkovacího jazyka HTML (HyperText 
Markup Language).

Sofi stikovanější možností je využití skriptovacích jazy-
ků, nejčastěji jde o JavaScript, který je podporován všemi 
moderními webovými prohlížeči už v samotném jádře pro-
hlížeče, a proto není potřeba do něj nic doplňovat. Prakticky 
vůbec nebo jen velmi zřídka se používá VBScript. Pro tyto 
typy programovacích jazyků je charakteristické, že jejich 
činnost je vykonávána přímo ve webovém prohlížeči na stra-
ně uživatele (klienta). Tyto jazyky jsou schopny manipulo-
vat s objektovým modelem HTML dokumentu, tzv. DOM 
(Document Object Model), dynamicky měnit kaskádové 
styly CSS (Cascading Style Sheets) jednotlivých elementů 
nebo zpracovávat vektorovou grafi ku SVG (Scalable Vector 
Graphics).

Jako třetí variantu lze použít různé softwarové moduly 
nebo rozšíření, tzv. pluginy pro webové prohlížeče, které 
rozšiřují jejich funkcionalitu. Ve své podstatě umožňují v pro-
středí webového prohlížeče spustit kód, který nemá podo-
bu HTML stránky. Jedná se nejčastěji o produkty založené 
na technologiích Flash, Java, ActiveX či v poslední době 
se rychle rozvíjející technologii Silverlight. Jejich výhodou 
je nezávislost na nastavení klientského webového prohlížeče 
a jednotná platforma pro běhové prostředí mapové aplikace. 
Použití pluginů však s sebou přináší jisté nepříjemnosti. Jed-
nak webová mapová aplikace tímto uživatele nutí potřebný 
plugin instalovat a dále tento plugin nemusí být kompatibilní 
s webovým prohlížečem klienta nebo s jeho konkrétní verzí.

6. Kartografi cká interaktivita pomocí JavaScriptu

Jazyk JavaScript je multiplatformní, plně objektový skrip-
tovací jazyk. Vyvíjel se postupně, ale trvale. Za minulé 
desetiletí se z jednoduchého programovacího jazyka stal 
respektovaný programovací jazyk, který používají společ-
nosti a vývojáři na celém světě k vytváření neuvěřitelných 
aplikací. Moderní programovací jazyk JavaScript je solidní, 
robustní a neuvěřitelně mocný nástroj [3]. V různých zdro-
jích je možné se setkat také s názvem ECMAScript, což je 
označení standardizované verze JavaScriptu.

Ze začátku se tento jazyk používal pro jednoduché ožive-
ní webových stránek, tvorbu primitivních animací a efektů. 
V současné době se hojně používá pro tvorbu tzv. ajaxových 

Obr. 3 Schéma komunikace webového mapového klienta se serverem
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aplikací a tím z části přenáší běh aplikace na počítač uživa-
tele. Jde o aplikace využívající asynchronní komunikaci 
 klientské strany aplikace se stranou serverovou. V oblas-
ti GIS nachází uplatnění v ovládání různých interaktivních 
prvků GUI (Grafi cal User Interface) webových map, jako 
jsou tlačítko, vstupní pole, posuvník (slider), přepínací či 
zaškrtávací pole a veškeré interaktivní operace s mapovými 
podklady. Další širokou oblastí použití jsou změna zobrazení 
(přiblížení, oddálení, posun), práce s jednotlivými mapový-
mi vrstvami, zobrazování „bublinové“ nápovědy atd.

Mapová aplikace využívající JavaScript implementu-
je interaktivitu zachytáváním tzv. událostí. Za událost je 
považována akce, která je vyvolána na webové stránce. Udá-
losti jsou nástrojem stmelení všech interakcí uvnitř aplika-
ce. Všechny současné moderní webové prohlížeče poskytují 
řadu událostí, které se spustí v okamžiku výskytu příslušné 
akce, což může být pohyb myší, stisknutí klávesy na kláves-
nici nebo zavření okna webového prohlížeče. Díky těmto 
událostem mohou vývojáři mapové aplikace napsat kód, kte-
rý bude proveden, jakmile nastane konkrétní událost.

Události v JavaScriptu lze rozdělit do několika kategorií, 
a to na: 
•  události uživatelského rozhraní, které sledují získání a ztrá-

tu zaměření jednotlivých vstupních polí,
•  události myši

–  související s pohybem ukazatele myši (událost posunu 
ukazatele myši nad a mimo element),

–  související s klepnutím na tlačítko myši (událost stlačení, 
uvolnění a klepnutí na tlačítko myši),

•  události klávesnice, které sledují stisky jednotlivých kláves 
(události stlačení, uvolnění a stisknutí klávesy),

•  události formuláře, ty sledují změnu hodnot ve vstupních 
polích,

•  události nahrávání a chyb, zde patří události monitorující 
kompletní načtení obsahu stránky (DOM), uzavření okna 
webového prohlížeče, výskyt a zpracování chyb vzniklých 
za běhu aplikace a další.

6 .1  Událost i  uživatelského rozhraní

Události uživatelského rozhraní se týkají situací, kdy uživa-
tel ovládá jednotlivé elementy na webové stránce. Jedná 
se o události focus (zjišťuje, který element získal zaměření 
vstupu) a blur (opak k focus; dochází k ní tehdy, jestliže ele-
ment zaměření ztratí).

6 .2  Událost i  myši

Události myši nastávají při pohybu ukazatele myši nebo 
pokud bylo použito tlačítko či kolečko myši. K těmto událos-
tem patří click, dblclick, mousedown, mouseup, mousemove, 
mouseover, mouseout a mousewheel.

Událost click je nejčastěji spouštěnou událostí myši při 
práci s webovou mapou. Je aktivována v případě, kdy je 
tlačítko myši stisknuto a vzápětí uvolněno na stejném ele-
mentu. Používá se k přechodu na jinou stránku webu pomo-
cí hypertextového odkazu, odeslání formulářů tlačítkem, 
zaškrtávání formulářových polí, zaměření textových polí, 
transfokaci (zoomování) mapy pomocí tlačítek „+“ a „-
“ na šoupátku apod. Dále se prakticky používá u různých 
funkcí mapové aplikace, jako je např. měření vzdáleností, 
a to k označení jednotlivých bodů, ze kterých a do kterých 
se vzdálenost bude měřit nebo k získání souřadnic GPS 
vybraného místa.

K události dblclick, jak už napovídá samotný její název, 
dochází při dvojitém poklepání tlačítkem myši na určitý 
element. Mapové aplikace používají zachycení této události 
k následnému zoomování mapy, přičemž dvojité poklepání 
levým tlačítkem myši je následně interpretováno jako pokyn 
pro přiblížení mapy a naopak pravým tlačítkem pro její oddá-
lení.

Dvojice událostí mousedown a mouseup jsou spuštěny, 
pokud uživatel stiskne, resp. pustí stisknuté tlačítko myši. 
Jestliže dojde k uvolnění tlačítka myši nad stejným elemen-
tem, nad kterým bylo i stlačeno, pak ihned dojde také k udá-
losti click. Těchto dvou událostí se často využívá při posunutí 
mapy, změně hodnoty pomocí šoupátka nebo obecně k pře-
sunu objektů webové mapy. Dalším častým případem použití 
je označení pravoúhlé oblasti, kde jsou protilehlé rohy oblas-
ti vymezeny místy, nad kterými došlo k událostem mouse-
down a mouseup. Takto označená oblast se poté použije pro 
přiblížení, resp. oddálení mapy.

Mousemove je událost, která nastane v případě, kdy uživa-
tel způsobí posunutí ukazatele myši alespoň o jeden obrazový 
bod (pixel). Kolikrát tato událost během celého pohybu myši 
nastane, záleží na rychlosti pohybu myši a také na rychlosti 
webového prohlížeče, kterou stíhá změny zpracovávat. Udá-
lost je často využívána k získání souřadnic místa, nad kterým 
se právě nachází kurzor myši a jejich následnému zobrazení 
ve stavovém řádku okna webového prohlížeče.

Mouseover a mouseut patří do dvojice událostí, které regis-
trují přesun ukazatele myši nad určitý objekt a naopak z tohoto 
objektu pryč. Mapové aplikace těchto událostí využívají veli-
ce často, a to kupříkladu k zobrazení rozšiřujících informací 
o konkrétním objektu, na který byl přesunut ukazatel myši 
a po přesunu zpět opět k jejich odstranění. Může se jednat 
o informace textové, ale v poslední době se často používají 
také informace v podobě rastrových obrázků nebo dokonce 
videosekvence. Konkrétně např. o zobrazení podrobných 
informací o vybraném kartogramu nebo kartodiagramu.

Při rolování kolečkem myši je vyvolána událost mou-
sewheel. Mapové aplikace tuto událost používají k následné-
mu přiblížení, resp. oddálení mapového podkladu, v závis-
losti na směru rolování.

6 .3  Událost i  klávesnice

Události klávesnice se starají o obsluhu případů, kdy došlo 
ke stisknutí klávesy na klávesnici, a to bez ohledu na sku-
tečnost, zda to bylo v prvku formuláře nebo kdekoliv jinde 
v mapě. Mezi tyto události se řadí keydown, keyup a key-
press.

Keydown je událost, která nastane za podmínky, že byla 
stisknuta klávesa. Bezprostředně po této události dochází 
k události keypress, která v případě držení klávesy nastá-
vá vícekrát. K události keyup dochází po uvolnění klávesy. 
Na rozdíl od předchozích dvou událostí tato může nastat 
během použití klávesy pouze jednou.

Tyto události jsou využívány jednak k zachycování klá-
vesových zkratek v ovládání grafi cké mapové aplikace GUI, 
a též pro zjišťování, zda byla stisknuta některá z funkčních 
kláves (Alt, Control, Shift) pro použití společně s některou 
z událostí myši. Např. se může jednat o spolupráci s událost-
mi mousedown a mouseup pro označení pravoúhlé oblasti, 
která má být přiblížena. Dalšími často využívanými kláve-
sami jsou klávesy pro změnu směru pohybu (šipky), kterými 
lze posouvat mapu do čtyř základních světových stran nebo 
s přidáním kláves Home, End, Page Up a Page Down dokon-
ce do osmi světových stran.
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6.4 Událost i  formuláře

Události formuláře se týkají především základních ovlá-
dacích prvků formuláře, jako jsou pole pro vkládání textu, 
připravené nabídky, tzv. roletová menu, tlačítka a další. 
Patří sem zejména základní události select, change a sub-
mit.

Select je událost vznikající při označení textu, ať už 
myší nebo s použitím klávesnice. Takto označený text je 
pak možné ihned zpracovat, např. jej automaticky umístit 
do schránky. 

K události change dochází v okamžiku opuštění formu-
lářového pole při splnění podmínky, že v tomto poli došlo 
ke změně vzhledem k okamžiku, kdy toto pole bylo zamě-
řeno. Může jít o změnu hodnoty textového pole, výběr jiné 
položky z roletového menu, změnu zaškrtnutí pole apod. Jako 
reakci na tuto událost lze mj. zobrazit nebo skrýt vybrané 
mapové vrstvy. Tato událost se velmi často využívá ve spoje-
ní s funkcí tzv. našeptávače, viz část 7.

Událost submit je událostí, která se spouští v okamžiku 
použití odesílacího tlačítka formuláře. Tato událost je na stra-
ně klienta zavolána ještě před samotným odesláním dat z for-
muláře na webový mapový server (např. pro vyhledání něk-
terého zájmového objektu).

6 .5  Ostatní  událost i

Další události používané webovými mapovými servery 
na straně klienta jsou load, resize, scroll, unload a error.

Load je událost nastávající v okamžiku kompletního načte-
ní objektových modelů dokumentu DOM, a to včetně všech 
externích součástí, tedy obrázků (dlaždic rastrového obrazu), 
souborů se skripty a externími soubory kaskádového stylu 
CSS. Událost může být použita ke spuštění kódu pracujícího 
s DOM, kdy je již zajištěno, že tento je skutečně komplet-
ně načten a tedy k dispozici pro zpracování. V praxi bývají 
všechny události, ke kterým může dojít, obaleny právě touto 
událostí. Typickým příkladem použití této události je zob-
razení nebo zpřístupnění ovládacích nástrojů GUI pro práci 
s mapou až v okamžiku kompletního načtení všech součástí 
mapy a zároveň skrytí indikátoru znázorňujícího míru načte-
ní mapy.

Při změně velikosti okna webového prohlížeče je vyvo-
lána událost resize. Dojde k ní jen v okamžiku dokončení 
změny velikosti okna, např. při použití myši až poté, co je 
uvolněno tlačítko. Události je využíváno hlavně pro pře-
kreslení mapových podkladů podle nové velikosti okna 
a také ji lze použít pro přenastavení na minimální povo-
lenou velikost okna v případě, kdy uživatel okno zmenší 
až příliš.

Událost scroll nastává, když uživatel posouvá mapový 
podklad v okně webového prohlížeče. K tomu může použít 
buď posuvníky v pravé nebo spodní části okna, nebo stisk 
některých kláves (šipky, Page Up, Page Down).

K události unload dochází v okamžiku, kdy se skript 
nebo uživatel snaží buď přejít na jinou webovou stránku, 
nebo uzavřít okno webového prohlížeče. Tuto událost lze 
potlačit událostí beforeunload, která sice není standardi-
zovaná, na druhou stranu ji ovšem moderní webové pro-
hlížeče podporují. Tato událost je volána těsně před událostí 
unload.

Error je označení pro událost, která nastane v případě 
výskytu chyby v javascriptovém kódu. Touto událostí lze 
zachytit chybová hlášení a nějakým způsobem je ošetřit, 
např. nechat vypsat do chybové konzole.

7. AJAX

V současnosti kartograf často řeší situaci, kdy běžná webo-
vá mapová aplikace po interakci ze strany uživatele odešle 
na webový server HTTP požadavek a přijme z něj výstup 
v podobě stránky v jazyku HTML, která se obnoví v kli-
entském webovém prohlížeči. Nevýhodou tohoto přístupu 
je skutečnost, že s každým požadavkem na webový server 
dochází k překreslení celé stránky, což v případě webových 
mapových aplikací může být dosti zdlouhavé, neboť se pře-
náší velké objemy zejména rastrových dat. A hlavně tuto 
nevýhodu se snaží odstranit AJAX.

AJAX je termín pro asynchronní komunikaci mezi klientem  
a serverem, která je uskutečněna třídou XMLHttpRequest, 
poskytovanou všemi moderními webovými prohlížeči. Zkrat-
ka AJAX znamená Asynchronní JavaScript a XML a použí-
vá se pro pojmenování skupiny programovacích technik, 
využívaných k vytváření dynamických webových aplikací. 
Slovo asynchronní znamená, že klientský webový prohlížeč 
nečeká na vyřízení HTTP požadavku a je s ním možné dále 
standardně pracovat. Díky tomu se práce s ajaxovou aplikací 
přibližuje práci s aplikací desktopovou.

Oproti standardnímu přístupu dochází při příjmu výstu-
pu z webového serveru po asynchronním požadavku k pře-
kreslení pouze určité konkrétní části webové stránky, např. 
jednoho bloku textu. Nebo získání pouze jedné dlaždice ras-
trového podkladu, za předpokladu použití diskrétních úrov-
ní přiblížení. U webového editačního klienta je výhod ještě 
více, neboť je možné průběžně odesílat na pozadí provedené 
změny na webový mapový server a ihned pokračovat v další 
práci.

Mezi nevýhody, které ovšem jsou řešitelné, patří skuteč-
nost, že uživatel v podstatě neví o aktuálně probíhající inter-
akci s webovým mapovým serverem. Řešením je zobrazení 
indikátoru činnosti, nejčastěji průhledného rotujícího koleč-
ka. Druhou zásadní nevýhodou je nefunkčnost tlačítek Zpět 
a Vpřed ve webovém prohlížeči, neboť nedochází ke změně 
URL. Opět je situace řešitelná, a sice přidáním libovolného 
řetězce za znak # na konec URL, aby tímto došlo ke změně 
a bylo možné tlačítka využívat.

Webová mapová aplikace používající technologii AJAX 
umožňuje plynulejší práci a mnohem komfortnější ovládá-
ní.

Technologii AJAX lze v kartografi i úspěšně použít např. 
ve spojení s formáty SVG a XML. Na webovém mapovém 
serveru může existovat soubor SVG, který tvoří šablonu 
mapového výstupu. Prostřednictvím asynchronní komunika-
ce klienta s webovým mapovým serverem (viz obr. 4) pak 
dochází k získání dalších částí mapové kompozice v podobě 
fragmentů ve formátu SVG (formát je rozšířením XML, kte-
rým AJAX mj. rovněž komunikuje). Již existující fragmenty 
jsou pak těmito nahrazeny, čímž se dosáhne změny pouze 
vybrané části mapy. Tímto způsobem je možné měnit obsah 
hlavního mapového okna, vrstvy, legendy, přehledové mapy, 
textového či grafi ckého měřítka a dalších prvků mapy.

Často používanou funkcionalitou, kterou lze AJAXem 
realizovat, je přepínání vrstev, např. mezi základní, letec-
kou (satelitní), turistickou a historickou. Mimoto lze zapí-
nat a vypínat také transparentní vrstvy (cyklostezky, turis-
tické trasy aj.) či stínovaný reliéf. V podstatě jde o odeslání 
požadavku s defi nicí zobrazení aktuální vrstvy a zobrazení 
jiné vrstvy téhož území. Bylo by samozřejmě možné všech-
ny rastry stáhnout z mapového serveru najednou a pouze je 
zobrazovat a skrývat. Tímto způsobem by ovšem bylo staho-
váno mnohonásobně větší množství dat, která by se nemuse-
la ani využít. Výhodou ajaxového řešení je úspora objemu 
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přenášených dat. Navíc se přenášejí pouze data, která jsou 
potřeba.

Dalším praktickým příkladem použití může být získá-
ní informací z mapového serveru o konkrétním vybraném 
objektu a jeho následnou prezentaci vhodným způsobem, 
např. v podobě „bubliny“. Může jít o textové informace, 
obrázek, či kombinaci obou.

Užitečnou funkcí je lupa, díky které lze zvětšit malou část 
v okolí kurzoru myši, pokud je ponechán nad určitou oblastí. 
Rastr, který je v lupě zobrazen, je získán asynchronně. Proto 
může probíhat další nezávislá komunikace s mapovým serve-
rem a vyřizování jiných požadavků na něj.

Hojně využívaný je tzv. našeptávač, což je funkce imple-
mentovaná v poli pro vyhledávání podle textového vstupu. 
Podstatou je odesílání aktuálního obsahu vyhledávacího pole 
na webový server. Odesílání probíhá na pozadí po každém 
uvolnění klávesy. Na základě přijatého textu server vrátí 
množinu podobných textů, které pak uživatel může vybrat 
a použít pro vyhledání. V praxi se používá pro vyhledání 
názvů obcí nebo katastrálních území.

AJAX lze rovněž využít k dynamické změně jazyka uživa-
telského rozhraní webové mapové aplikace bez potřeby ji 
celou nahrávat znovu.

Mezi nejznámější mapové portály a technologie, kde 
JavaScript a technologie AJAX hrají hlavní roli, lze zařadit
•  Google Maps, poskytující vývojářům Google AJAX APIs,
•  Yahoo! Maps, které nabízejí Yahoo! Maps AJAX Web Ser-

vices,
•  Microsoft Maps, resp. jejich Bing Maps Platform – AJAX 

Map Control Interactive SDK,

•  MapQuest,
•  OpenLayers;
z českých, používajících technologii AJAX, konkrétně např. 
•  mapový portál hlavního města Prahy,
•  mapový server statutárního města Hradec Králové.

8. Závěr

Současné webové mapy jsou schopné pracovat s různými 
zdroji dat, vzájemně je provázat a podávat ucelené prosto-
rové informace. Tvořit webové mapy může široké spektrum 
uživatelů vybavených připojením k síti Internet a základním 
webovým prohlížečem. Pro snadné ovládání mapy, příp. její 
editaci, jsou k dispozici nejrůznější nástroje lišící se v závis-
losti na tematickém zaměření mapy. Nicméně existuje sku-
pina standardních ovládacích prvků, kterými je interaktivita 
realizována.

I přesto, že existují různé způsoby pro vytvořené kartogra-
fi cké interaktivity, jako nejpřístupnější se zdá být její realiza-
ce skriptovacím jazykem JavaScript. Tento jazyk nejenže je 
podporován všemi webovými prohlížeči, ale nabízí poměrně 
bohatou množinu událostí, kterými lze zprostředkovat ovlá-
dání webové mapy.

Neustálý rozvoj, rychlost přenosu dat a zvětšující se jejich 
přenášené množství, vyžadují nové trendy v oblasti webové 
kartografi e. Jedním z nich je technologie asynchronní komu-
nikace zvaná AJAX, která sice sama o sobě nepřináší nic 
nového, nicméně její využití v této oblasti se jeví jako velmi 

Obr. 4 Schéma HTTP komunikace klasickým přístupem a asynchronně
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výhodné. Postupně lze sledovat vývoj webových mapových 
klientů, kdy dochází k jejich úpravám tak, aby byly schopny 
komunikovat asynchronně. Toto přináší uživatelům komfort 
v ovládání mapy, které se tak přibližuje práci s klasickou 
desktopovou aplikací.

Příspěvek je podpořen výzkumným projektem GA ČR 
205/09/1159 „Inteligentní systém pro interaktivní podporu 
tvorby tematických map“.
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Abstrakt
Popis aktuálního a úspěšně završeného mezinárodního projektu rychlé obnovy a tisku topografi ckých map měřítka 1:50 000, 
určených pro užití vojenskými pozemními jednotkami NATO v rámci mise KFOR. Spoluúčast několika subjektů, včetně 
Geografi cké služby Armády České republiky. Představení výchozího stavu, souvislostí, návrhů a přijaté varianty řešení, včetně 
stručného popisu technologie. 

Topographic Line Maps Overprinting for KFOR

Summary

Description of the most current and successfully fi nished international project of the 1:50 000 scale Topographic Line Maps 
overprinting, designated for military use by NATO ground forces in KFOR. Participation of several organizations, including 
Geographic Service of the Czech Armed Forces is mentioned. Background, initial conditions, possible solutions, chosen 
technology and production process are shortly introduced. 

Keywords: NATO, military geographic service, map updates, map layer, digital data 

1. Úvod

Základním úkolem vojenských geografů na všech stupních 
velení je zabezpečit štáby a druhy vojsk geografi ckými infor-
macemi [3] a poskytnout jim všestrannou geografi ckou pod-
poru [1]. North Atlantic Treaty Organization (NATO) ovšem 
nemá žádné výrobní kapacity. Prakticky v každém ohledu je 
tak aliance závislá na podpoře jednotlivých členských států 
a na spolupráci s nimi. Ať už se to týká personálního obsazení 
vojenských mírových misí nebo mezinárodních velitelských 
struktur, zabezpečení geografi ckými informacemi a služba-
mi nebo spolupráce v expertních i standardizačních týmech 
a mezinárodních pracovních skupinách. 

Geografi cká služba Armády České republiky (AČR) se 
tomuto principu pochopitelně přizpůsobila. Již od roku 2003 
jsou Češi vysíláni do funkce náčelníka geografi cké služby 

velitelství Kosovo Force (KFOR), o rok později začala být 
obsazována i pozice databázového manažera geografi ckého 
oddělení. Od počátku působení české jednotky Provintional 
Reconstruction Team (PRT) International Security Assis-
tance Force (ISAF) v afghánském Lógaru (tedy od dubna 
2008) jsou její integrální součástí i dva vojenští geografové 
[4].

Češi mají zastoupení i na mezinárodních štábech a na veli-
telstvích vojenských složek mezinárodních struktur (NATO, 
European Union – EU). Na geografi ckém odboru Vrchního 
velitelství spojeneckých sil v Evropě (Supreme Headquarters 
Allied Powers Europe – SHAPE) v belgickém Monsu působí 
vojenský geograf z České republiky (ČR) již od roku 2002 
[5]. O tři roky později se začala psát i historie českého geo-
grafi ckého působení v rámci European Union Military Staff 
(EUMS) se sídlem v Bruselu.

Rychlá obnova a tisk topografi ckých 
map pro KFOR 

355:528.9

pplk. Ing. Jan Marša, Ph.D.,
Vrchní velitelství spojeneckých sil v Evropě, 

Mons, Belgie
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Geografi cká služba AČR je i součástí mezinárodního 
společenství Military Geospatial Co-Production Program 
(MGCP). Byla průkopníkem tvorby rychlých mapových 
výstupů měřítka 1:50 000 odvozených právě z databáze 
MGCP, přičemž dnes jsou tyto české mapy z provincie Lógar 
mapovým dílem závazným pro použití jednotkami NATO 
[6].

Kromě toho se vojenští geografové spolupodílí i na řešení 
aktuálních potřeb a požadavků NATO. Tak tomu bylo i v pří-
padě nedávno úspěšně završeného projektu pro mírovou misi 
KFOR, na kterém se spolupodílelo hned několik subjektů, 
mezi nimiž byli i Češi.

2.  Mapy TLM 50 a aktualizace vybraných vrstev 
z území Kosova

V dalším textu bude pro český pojem topografi cká mapa 
užíván i anglický ekvivalent, tedy Topographic Line Map 
(TLM). 

Mapy TLM 50, čili topografi cké mapy měřítka 1:50 000, 
jsou základním a nejčastěji používaným geografi ckým pro-
duktem sil NATO v Kosovu. Celé zájmové území pokrývá 29 
mapových listů uvedeného měřítka. Geografové mají k dis-
pozici klasické papírové mapy i jejich digitální verze (ve 
formátu akceptovaném v rámci NATO, typicky PDF – Por-
table Document Format nebo GeoTIFF – Tagged Image File 
Format). Zhotovitelem map TLM 50 je americká National 
Geospatial-Intelligence Agency (NGA).

Problémem topografi ckým map z území Kosova je jejich 
faktická zastaralost. Aktuálnost map totiž odpovídá rozmezí 
let 1993 – 2000, obnova byla provedena v letech 1999 – 2001. 
Vzhledem k rozvoji infrastruktury v Kosovu bylo již kolem 
roku 2005 zřejmé, že stávající stav map je nevyhovující.

Proto bylo rozhodnuto o aktualizaci dvou nejkritičtějších 
vrstev s nejvyšší dynamikou změn. Jde o vektorové vrstvy 
zastavěné plochy a silniční síť. Zmíněné vrstvy byly v roz-
mezí let 2007 až 2009 aktualizovány geografi ckým praco-
vištěm NC3A (NATO Consultation, Command and Control 
Agency), které sídlí v nizozemském Haagu. Pro tento úkol 
byla použita metoda digitalizace satelitních snímků z roku 
2005. Aktualizace vrstvy zastavěné plochy byla dokončena 
v říjnu 2008, následující rok v březnu byla zpracována i sil-
niční síť. Vlastnická práva na zmíněná data drží přímo KFOR 
a vektorové vrstvy jsou používány pro zpracování rychlých 
mapových produktů na zakázku. Topografi cké mapy určené 
pro standardní distribuci však zůstávaly stále ne příliš aktuál-
ní.

Dne 24. 6. 2009 se v Bruselu konala pravidelná Balkánská 
konference, která řeší veškeré podněty, požadavky a problé-
my související s geografi ckým zabezpečením mise KFOR. 
Tomuto jednání předsedá šéf geografi ckého pracoviště ope-
račního aliančního velitelství v italské Neapoli, pod které 
operace KFOR spadá. Přítomni jsou geografové z mise, ze 
strategického velitelství SHAPE, z agentury NC3A, předsta-
vitelé národních geografi ckých služeb (které se spolupodílí 
na geografi ckém zabezpečení KFOR), někdy i zástupci růz-
ných pracovních skupin a případně i další subjekty participu-
jící na tom kterém projektu. Na zmíněné Balkánské konfe-
renci byl mj. řešen urgentní požadavek na nové topografi cké 
mapy z prostoru nasazení pozemních vojsk mezinárodních 
sil v Kosovu.

Vhodné řešení bylo hledáno vzhledem ke kapacitním mož-
nostem, fi nančnímu rámci a zejména s ohledem na fakt, že 
KFOR v současnosti není a velmi pravděpodobně ani nebude 

prioritní operací NATO. V této logice jsou tedy posuzovány 
požadavky přicházející z KFOR.

V zásadě byly diskutovány dvě základní možnosti:
 –   varianta A: Spojené státy americké (tedy NGA) budou 

své mapy aktualizovat standardní cestou (s využitím dvou 
již zaktualizovaných vrstev), což je řešení nejen relativ-
ně nákladné, ale hlavně časově náročné a tedy v rozporu 
s aktuálními operačními požadavky KFOR;

 –   varianta B: NC3A v těsné součinnosti s NGA připraví digi-
tální podklady pro tisk tak, že nad stávající mapou bude 
zhotoven purpurový přítisk dvou pro uživatele nejdů-
ležitějších a již relativně aktuálních vrstev (a vrstvy mimo-
rámových údajů), tedy řešení poměrně rychlé a vyhovující 
požadavkům zadavatele, resp. uživatelů v misi.
Jednomyslně bylo schváleno, že v dané situaci je nej-

optimálnějším řešením (i když ne ideálním) rychlá obnova 
formou jednobarevného přítisku cestou NC3A ve spolupráci 
s NGA, tedy varianta B.

Odsouhlasen byl také obsah mimorámových údajů, resp. 
rozsah jejich změn. Mimorámové údaje byly aktualizovány 
pro každý mapový list zvlášť, přičemž jejich obsahem jsou:
–   označení (identifi kace) jednotlivých mapových listů, dle 

podkladů NGA;
–   značkový klíč s ohledem na provedené změny příslušných 

vrstev (obr. 1);
–   popis geografi ckého produktu a zdrojů, na základě kterých 

byl aktualizován;
–   logo poskytovatele zaktualizovaných vektorových vrstev, 

tedy KFOR;
–  název organizace zabezpečující tisk mapy.

3. Technologický postup rychlé obnovy

Technologie aktualizace digitálních podkladů pro tisk byla 
navržena a popsána geografi ckým pracovištěm NC3A [2]. 
Realizována byla nejdříve pro pilotní vzorovou mapu, která 
byla k dispozici dne 15. 9. 2009. Její obsah i provedení byl 
pak předmětem vnitřní oponentury mezi všemi zaintereso-
vanými stranami (SHAPE, operační velitelství v Neapoli, 
KFOR a NGA).

Poté, co bylo dosaženo všeobecného konsenzu, bylo 
postupně přistoupeno ke zpracování všech ostatních mapo-
vých listů TLM 50 z operačního prostoru Kosova. Pro každý 
mapový list byla v prostředí softwaru Environmental Sys-
tems Research Institute (ESRI) ArcGIS ArcInfo 9.2 vytvoře-
na mapová kompozice složená z původní TLM 50 a z aktua-
lizovaných vektorových vrstev zastavěné plochy a silniční 
síť. Kompletní příprava digitálního podkladu pro tisk jedno-

Obr. 1 Značkový klíč přítisku v purpurové barvě nad stávají-
cími mapami TLM 50
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ho mapového listu jedním pracovníkem činí 3 až 4 dny, a to 
v závislosti na složitosti a specifi čnosti konkrétního mapo-
vého listu.

Stručný popis technologického postupu:
1.  NGA jako autor a držitel vlastnických práv poskytnul 

agentuře NC3A pro každý mapový list digitální kopii 
TLM 50, a to ve formátu TIFF. 

2.  Příprava rastrových dat. Každý datový soubor obsahují-
cí TLM 50 byl georeferencován tak, aby bylo následně 
možné podkladové mapy kombinovat s vektorovými daty. 
Aplikována byla afi nní transformace 1. řádu s využitím 
4 bodů, rohů mapových listů, resp. průniků rovinné sou-
řadnicové sítě kartografi ckého zobrazení UTM (Universal 
Transversal Mercator).

3.  Příprava vektorových dat spočívala v odstranění prvků 
obou vektorových vrstev umístěných mimo hranice Koso-
va a v jejich fyzickém rozčlenění dle příslušných mapo-
vých listů TLM 50. Nepřesná identita vektorových dat 
s rozměrem a tvarem daným rámem mapy byla řešena 
drobnými manuálními korekcemi a rotací o meridiánovou 
konvergenci.

4.  Rastrové i vektorové vrstvy byly společně zpracovány jako 
jeden mapový dokument (pro každý mapový list zvlášť). 
Pro symbolizaci nových vrstev byla zvolena základní pur-
purová barva, tedy barevný model RGB – Red Green Blue 
(255, 0, 255). Pro vrstvu zastavěné plochy byla nakonfi gu-
rována šedesátiprocentní úroveň transparentnosti barvy.

5.  Po formální i obsahové stránce splňují všechny mimorá-
mové údaje požadavky zadavatele, v součinnosti se kte-
rým byly ostatně průběžně zpracovávány.

6.  Výsledná mapová kompozice byla exportována z prostředí 
ArcMap jako digitální podklad pro tisk (600 dpi) ve for-
mátu TIFF a PDF.
Po zpracování první digitální verze každého mapového lis-

tu následovala na jaře 2010 detailní kontrola a větší či menší 
korekce výsledých produktů, a to opět na základě podnětů 
především z KFOR a NGA (obr. 2). Po první revizi, která 
byla uzavřena dne 14. 6. 2010, mohlo být konstatováno, že 
osm mapových listů nebylo potřeba nijak modifi kovat, deva-
tenáct listů si vyžádalo jen drobné opravy a dvě nomenkla-
tury musely být přepracovány a následně předloženy k další 
revizi. Celý proces celkem dvou revizí tedy vedl dne 2. 8. 
2010 ke konečnému schválení digitálních podkladů pro kaž-
dý mapový list.

4. Tisk map

Zatímco specialisté v NC3A zpracovávali návrhy digitál-
ních podkladů, geografi cký odbor SHAPE dne 27. 10. 2009 
požádal v souladu s přijatými principy mezinárodní spolu-
práce v oblasti vojenské geografi e [1] geografi cké služby stá-
tů NATO o zabezpečení jejich tisku a distribuce do prostoru 
nasazení pro potřeby ozbrojených sil nasazených v operaci 
KFOR. 

Na základě několika kladných i záporných odpovědí člen-
ských států bylo dne 15. 12. 2009 ofi ciálně rozhodnuto, že 
mapy pro KFOR vytisknou ČR a Spolková republika Němec-
ko. Tisk map v množství stanoveném náčelníkem geografi c-
ké služby velitelství KFOR byl s oběma státy koordinován 
agenturou NC3A. Obě tiskárny byly požádány, aby mj. defi -
novaly své požadavky na digitální soubory pro tisk.

Vojenský geografi cký a hydrometeorologický úřad 
(VGHMÚř) v Dobrušce obdržel vzorový soubor ve formátu 
PDF už koncem roku 2009. V březnu 2010 byla pilotní mapa 

k dispozici i v Bundeswehr Geoinformation Offi ce (BGIO) 
v německém Euskirchenu. Řada technických specifi kací 
a následných organizačních upřesnění měla za cíl zabezpečit 
naprosto stejnou barevnost výtisků map, ale i typ použitého 
papíru.

Na základě různého množství požadovaných kopií pro kaž-
dý mapový list byl zájmový prostor v březnu 2010 rozdělen 
na dvě části, čímž byla stanovena jednoznačná zodpovědnost 
obou států realizujících tisk. Dne 4. 8. 2010 byly zpracova-
né a schválené digitální podklady pro tisk map předány do 
Dobrušky a do Euskirchenu.

Model RGB (255, 0, 255) základní  purpurové barvy byl 
před vlastní reprodukcí převeden do barevného režimu 
CMYK – Cyan Magenta Yellow Black. Pro 15 mapových 
listů VGHMÚř vytiskl celkem 25 400 kusů map, BGIO pak 
pro 14 mapových listů dalších 25 900 kusů.

Distribuce vytištěných map do mapového skladu KFOR je 
dle přijaté dohody v zodpovědnosti obou států. Obě země se 
zavázaly dodat mapy do Kosova v první polovině listopadu 
2010. Tímto krokem byla dovršena dlouhodobá snaha geo-
grafů v KFOR disponovat aktuálnějšími standardními mapo-
vými podklady, než tomu bylo doposud.

5. Závěr

Hlavní část úkolu byla realizována v průběhu necelého roku 
a půl. Veškerá spolupráce, upřesňování požadavků, řešení 
problémů, revize a další komunikace mezi šesti hlavními par-
ticipujícími subjekty probíhala především formou e-mailové 
korespondence a telefonátů. Osobní jednání byla vzhledem 
ke vzdálenostem mezi jednotlivými geografi ckými praco-
višti vyjímečná. Projekt byl završen úspěchem díky profe-
sionální koordinaci (NC3A, strategické i operační alianční 
velitelství) a skvělé součinnosti států, které se dobrovolně 
rozhodly v rámci svých kapacitních možností přispět ke 
geografi ckému zabezpečení NATO (Spojené státy americké, 
ČR, Německo). Díky tomu lze konstatovat, že aktualizované 
mapy pro operaci KFOR jsou od konce roku 2010 plně k dis-
pozici svým uživatelům. 

Obr. 2 Revize digitálních podkladů pro tisk
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MAPY A ATLASY

Kopie, reprodukce a faksimile 
 starých map
027.36:093:371.673

Nemožnost vlastnit nebo mít k dispozici určitou mapu vedla a vede 
k pořizování jejich kopií, reprodukcí a faksimilí. Jakkoli jsou si 
tyto pojmy obsahově velmi blízké, zejména kopie a reprodukce, 
je mezi nimi jistý rozdíl1). Někdy jsou však zaměňovány a užívány 
v nesprávných souvislostech, zvláště co se faksimile týče. Dovolíme 
si proto učinit několik poznámek.

1. Kopie

Kopii lze obecně charakterizovat jako nepůvodní dílo přesně napo-
dobující originál2). Kopie lze dosáhnout dvěma způsoby:
–  Kopie mohla a může být vyhotovena ručně, to je kresbou nebo 

malbou na vhodné nosné médium. Papír, plátno, kůži, dřevo, kov 
a další materiály. V případě nově použitých kresebných látek – 
míněny tinktury a barviva, by se tyto měly svým chemismem co 
nejvíce blížit kresebným látkám původním.

–  Kopie mohla a může být vyhotovena za využití technických zaří-
zení, která umožní přenos obrazu předlohy již bez přímé kresebné 
účasti kopírujícího opět na vhodné nosné médium. Povětšinou na 
papír.

V případě přímé účasti kopírujícího mohla a může být kopie 
vyhotovena:
a) Nepřímo bezkontaktní kresbou nebo malbou podle předlohy. 
Nebyly a nejsou vyloučeny mechanické pomůcky k přenosu obrazu 
z roviny předlohy do roviny kopie. Kopie pak mohla nebo nemusela 
zachovávat rozměr předlohy. 

Jako příklad můžeme uvést vícebarevnou kopii mapy Čech Miku-
láše Klaudyána (? – 1521/1522 Lipsko) z roku 15183), vyhotovenou 
kresbou na papíře, která je dnes uchovávána v rodinném archivu 
hraběcí rodiny Kolowratů – Krakowských na zámku v Rychnově 
nad Kněžnou. Předpokládaná doba vzniku kopie je 16. století4), viz 
obr. 1 na 3. str. obálky5).

Také můžeme uvést další vícebarevnou kopii téže mapy Čech 
Mikuláše Klaudyána z roku 1518, vyhotovenou tentokráte malbou 
na plátně, která je dnes vlastnictvím Národního muzea v Praze6). 
Předpokládaná doba vzniku této kopie je rovněž 16. století.

Důvodem vzniku obou kopií byl zřejmě nedostatek výtisků 
původního norimberského vydání zmíněné mapy Čech. Jsou zřejmě 
nejstaršími známými rukopisnými kopiemi mapy na území České 
republiky.

Zvláštním příkladem bezkontaktní kresebné kopie bylo vyhotove-
ní stranově obrácených (nečitelných) dřevořezných, dřevorytových, 
mědirytinových nebo ocelorytinových či leptaných tiskových desek 
podle mapových předloh (kartografi ckých originálů). Z těchto pak 
byly vyhotovovány otisky na vhodné médium – pergamen, papír.

b) Propícháním originálu na podložené nosné médium – výběr byl 
a je již omezen spíše jen na papír, kůži a dřevo, a následným spoje-
ním vpichů kresbou s případným vybarvením ploch. Rozměr před-
lohy byl a je zachován.

Vhodným příkladem takovéto přímé kontaktní ruční kopie je 
barevná kopie mapy Čech, opět autora Mikuláše Klaudyána z roku 
1518, kterou pořídil český kartograf německého původu Franz Jacob 
Heinrich (František Jakub Jindřich) Kreibich (25. 7. 1759 Kamenic-
ký Šenov – 17. 12. 1833 Litoměřice)7) po roce 18178).

c) Přímo kontaktní kresbou obkreslením předlohy na průhledný 
materiál. Rozměr předlohy byl a je zachován. Kopie pak mohla 
sloužit jako jakákoli jiná kopie, nebo jako matrice pro vyhotovení 
otisků různého druhu.

Příkladem tohoto druhu kopie staré mapy na průhledný materiál 
je kopie kopie mapy Čech Mikuláše Klaudyána z roku 1518, kte-
rou pořídil Franz Jacob Heinrich Kreibich pro nové vydání knihy 
Kronika církevní od Bohuslava Bílejovského (1480? Malín u Sedl-
ce – 8. 1. 1555 Praha)9) z roku 181610), viz obr. 2 na 3. str. obálky. 
Poznámka Joan & Boguslaus Herold fecit odkazuje na původce11). 

Jiným příkladem přímé kontaktní ruční kopie mapy vyhotovené 
na průhledný materiál (hedvábný papír, pauzovací papír či jiné) byly 
třeba snímky z katastrálních map nebo map evidence nemovitos-
tí. Byly zhotovovány jako podklad pro úřední jednání, zvláště pro 
povolování staveb.

1)  Tématu se již dříve dotkl například Ladislav Zapletal in: TÝŽ: Komen-
ského mapa Moravy z roku 1627 v Přerově, Olomouc Přerov 1977, s. 
11. Zde odkazy na další zdroje. 

2)  Srovnej KOLEKTIV: Slovník cizích slov, Encyklopedický dům, spol. 
s. r. o., Praha, 1998, s. 186.

3)  O autorovi a mapě viz například: ŠIMÁK, Bohuslav: Klaudianova 
mapa Čech z roku 1518, Praha 1950, nestránkováno; KUCHAŘ, Ka-
rel: Mapy českých zemí do poloviny 18. století, in: Vývoj mapového 
zobrazení Československé republiky I., Praha 1959, s. 9–13, 54; MU-
CHA, Ludvík: Nejstarší mapa Čech – Ke 460. výročí Klaudyánovy 
mapy. Lidé + země, 1978, č. 5, s. 214–217; TÝŽ, Mikuláš Klaudyán 
a jeho mapa Čech z roku 1518. Geografi cké rozhledy, 1992, č. 2–3, 
s. 33–34; SEMOTANOVÁ, Eva: Mapy Čech, Moravy a Slezska v zr-
cadle staletí, Praha 2001, s. 61–62, 248. 

 4)  K tomu viz GRIM, Tomáš: Kopie Klaudyánovy mapy Čech ze sbí-
rek hraběcí rodiny Kolowratů-Krakowských na zámku v Rychnově 
nad Kněžnou. Geodetický a kartografi cký obzor, 54/96, 2008, č. 4, 
s. 75–77. 

 5) Foto autor. 
 6)  Viz položka č. 362 katalogu historické expozice Národního muzea 

v Praze v Lobkovickém paláci Památky národní minulosti, Praha 
1989, s. 105. Autor hesla Lubomír Sršeň. 

 7)  MUCHA, Ludvík: František Jakub Jindřich Kreibich. Lidé a země, 
1959, č. 8, s. 356.

 8)  MUCHA, Ludvík: Kreibichovy kopie Klaudyánovy mapy Čech, 
Sborník prací 16 (k 80. narozeninám univ. prof. Ing. Bohuslava Šimá-
ka), Brno 1988, s. 31–32. 

 9)  Viz heslo Bílejovský Bohuslav in: Ottův slovník naučný, Illustrovaná 
encyklopaedie obecných vědomostí., IV., Praha 1891, s. 54.

10)  Výtisk této kopie je součástí sbírky I – staré mapy do roku 1850, 
uložené v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK) – Ze-
měměřický úřad (ZÚ). Inventární číslo je I-1-121. Viz http://archivni-
mapy.cuzk.cz. K jejímu vzniku MUCHA, L.: Kreibichovy (jako pozn. 
8), s. 32. 

11) MUCHA, L.: Kreibichovy (jako pozn. 8), s. 32–33.

Marša, J.: Rychlá obnova a tisk topografických map…
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V případě využití technických zařízení bylo a je možno vyhoto-
vit kopie s předlohou rozměrově shodné i neshodné, černobílé nebo 
i barevné. Tato technická zařízení jsou:
– bezkontaktní (fotografi cké přístroje),
– kontaktní (kopírovací zařízení). 

Výsledkem pak jsou černobílé nebo barevné fotografi e, resp. 
kopie vyhotovené na kopírovacích zařízeních černobílé i barevné.

Ukázkou černobílé fotografi cké kopie staré mapy je fotografi e 
rukopisné kopie mapy Čech Mikuláše Klaudyána z roku 1518, kte-
rou pořídil Franz Jacob Heinrich Kreibich zřejmě v první třetině 19. 
století. Původce fotografi e není autorovi znám12).

Ukázkou barevné fotografi cké kopie staré mapy je soubor barev-
ných fotografi í částí norimberského výtisku mapy Čech Mikuláše 
Klaudyána z roku 1518 smontovaných v jeden celek, který je uložen 
v Zeměměřickém úřadě v Praze13).

Kopií vyhotovovaných na kopírovacích zařízeních, ať již černo-
bílých nebo barevných, je v současnosti velké množství, jsou obec-
ně známy a není nutno uvádět žádný konkrétní příklad. Kopie jsou 
zpravidla vyhotovovány jen v jednom exempláři, nebo ve velmi 
malém počtu. V případě využití kontaktních technických zařízení 
nejsou nikterak grafi cky upravovány, to je například retušovány 
a jsou tak mnohdy věrným obrazem předlohy. 

Všechny výše uvedené kopie měly a mohou především dokumen-
tovat předlohu jako takovou, nebo ji nahrazovaly či nahrazují coby 
zdroj, nebo sloužily a slouží jako podklad k základnímu studiu jich 
samotných. Nezřídka jsou však pořizovány i pro dekorativní účely.

Vždy je žádoucí, aby i prosté kopie byly uživatelem náležitě 
popsány, to je, aby byl uveden zdroj, rozměrová shodnost či roz-
díl s předlohou, tedy, zda je kopie větší nebo menší než předloha 
a datum pořízení kopie.

2. Reprodukce

Reprodukci lze obecně charakterizovat jako jinou formu kopie, je to 
napodobení originálu různými tiskařskými technikami14). Reproduk-
ce jsou zpravidla pořizovány:
–  z důvodů dekorativních, viz obr. 3 a 4 na 3 str. obálky15),
–  jako součást odborného nebo populárně naučného textu, viz obr. 5, 

6, 7 a 8 na 3. str. obálky16). 
Reprodukce nejsou vždy rozměrově shodné s předlohou. Pokud 

nejsou pořizovány k dekorativním účelům a ani v tomto případě 
to není podmínkou, bývají součástí různých publikací a tehdy se 
namnoze svým rozměrem přizpůsobují formátu a velikosti publika-
ce. Zpravidla jsou oproti předloze zmenšeny. 

Reprodukce jsou také častěji upravovány retuší. Různými for-
mami retuše jsou odstraňována reprodukovaná původní poškození, 
znečistění, dodatečné zásahy jako vpisy, razítka a podobně. Vzhled 
reprodukce je vylepšován a přibližován výchozímu stavu předlohy, 
viz obr. 9 a 10 na 3. str. obálky17).

Nejsou neobvyklé ani další úpravy. Lze předložit velmi často 
publikovanou zmenšenou reprodukci 6. vydání Helwigovy mapy 
Slezska z roku 1685. Zde bylo dokonce dodatečně, avšak se znalostí 
věci, doplněno vybarvení. Vyšla v roce 195918). Tato reprodukce je 
ale odbornou a laickou veřejností velmi kladně hodnocena. Pochval-
ně se o ní vyjádřil i přední polský znalec starých map, a Slezska 
zvláště, Julian Janczak19), viz obr. 11 na 3. str. obálky20).

Protože mnohé reprodukce slouží k vědeckým účelům, také jako 
podklad pro další bádání, je vhodné je tisknout na kvalitní, zpravidla 
hlazený a lesklý papír. Jejich kresba je pak ostřejší a i při značném 
zmenšení je možno je studovat i v detailech, viz obr. 12 na 3. str. 
obálky21).

Samozřejmě i v případě reprodukcí je potřebné, aby byly řádně 
popsány, aby byl uveden zdroj, rozměrová shodnost či rozdíl s před-
lohou, tedy, zda je příslušná reprodukce větší nebo menší než před-
loha a další údaje vyplývající z účelu jejího pořízení.

3. Faksimile

Faksimile můžeme obecně chápat jako věrnou napodobeninu tis-
ku. Dosud jsme se při výkladu výše uvedených pojmů uchylovali 
k slovníkům cizích slov, v případě faksimile starých map máme 
však k dispozici přímo defi nici jejich předního současného českého 
znalce Evy Semotanové. Zní: Faksimile je přesná kopie kartogra-
fi ckého díla z hlediska materiálu, barevnosti, ale zejména velikosti, 
reprodukce pak jakákoliv jiná kopie mapy22). 

Faksimile je ve smyslu této defi nice nejvěrnějším odrazem sku-
tečné podoby staré mapy. Tohoto však nelze vždy dosáhnout. Faksi-
mile můžeme rozdělit do dvou skupin na:

a) Faksimile identická (pravá).
Faksimile identická jsou rukopisná nebo tištěná. 
Identická rukopisná faksimile jsou věrné kopie rukopisných 

starých map, kdy jsou tyto vykresleny na shodné nosné medium 
– pergamen, papír, kůži, dřevo atd. tinkturami a barvami, které se 
svým chemismem co nejvíce blíží předloze. Tyto kopie nesou i nově 
vytvořená poškození, znečištění a doplňky v souladu s předlohou.

Identická tištěná faksimile jsou novotisky pořízené z původních 
tiskových desek na shodné nosné médium – pergamen, papír. Jsou 
podle okolností ponechány černobílé, v případě barevnosti předlohy 
dodatečně vybarveny. Je vhodné, nesou-li i způsobená poškození, 
znečištění a doplňky v souladu s předlohou.

b) Faksimile tištěná (nepravá).
Faksimile tištěná jsou faksimile, která věrně, s využitím všech 

technických možností reprodukují předlohu co se velikosti, barev-
nosti a jejího technického stavu týče (tedy včetně všech poškození, 
znečistění a úprav). 

Nosné medium je běžný nelesklý papír vhodné gramáže. Tato 
faksimile mohou nést doprovodné texty ať již na líci nebo rubu 
papíru. Zvláště v minulosti bylo vícero různých kopií a reprodukcí 
nesprávně označováno za faksimile, ačkoli ve smyslu defi nice Evy 
Semotanové jimi být nemohly. 

Jako jeden, až extrémní, příklad můžeme uvést kresbu k článku 
Wilhelma Schulteho o Ebstorfské mapě světa, který vyšel ve Vrati-
slavi v roce 1892 a která je tam přímo označována jako faksimile23), 
viz obr. 13 na 3. str. obálky.

12)  MUCHA, L.: Kreibichovy (jako pozn. 8), s. 32.
13)  Fotografi e byly vyhotoveny na počátku 90. let 20. století. Tato kopie 

je umístěna v kanceláři ředitele Zeměměřického úřadu. 
14)  Viz heslo reprodukce in: REJMAN, Ladislav: Slovník cizích slov, 

Praha 1971, s. 324.
15)  Obr. 3 – Klaudyánova mapa Čech z roku 1518. Praha, ODEON, na-

kladatelství krásné literatury a umění, 1972. Obr. 4 – Klaudyánova 
mapa Čech z roku 1518. Katastrální úřad v Pardubicích, Pardubice 
1996. 

16)  Obr. 5 – Klaudyánova mapa Čech z roku 1518. In: KOLEKTIV: 
Monumenta cartographica Bohemiae, Praha 1938. Tabule 1; obr. 6 
– Klaudyánova mapa Čech z roku 1518 – rychnovský exemplář. In: 
KUCHAŘ, Karel: Naše mapy odedávna do dneška, Praha 1958. Za 
s. 16; obr. 7 – Klaudyánova mapa Čech z roku 1518. In: TÝŽ: Mapy 
(jako pozn. 3), list č. 1/a; obr. 8 – Klaudyánova mapa Čech z roku 
1518 – Kreibichova kopie. In: SEMOTANOVÁ, Eva: Atlas zemí Ko-
runy české, Praha 2002, s. 76–77.

17)  Obr. 9 – In: FIALA, Zdeněk–GRIM, Tomáš: Československá repub-
lika, soubor map, Praha 2009, mapa č. 3; obr. 10 – Mapa Republika 
československá z roku 1920? Archiv autora. 

18)  KUCHAŘ, K.: Mapy (jako pozn. 3), list č. 11/a. K mapě pak text na 
s. 45–49. 

19)  JANCZAK, Julian: Zarys dziejów kartografi i śląskiej do końca XVIII 
wieku. Opole 1976, s. 50.

20)  Obr. 11 – Helwigova mapa Slezska z roku 1561(1685). Viz pozn. 18.
21)  Obr. 12 – Helwigova mapa Slezska z roku 1561. In: LINDNER, 

Klaus: Zwischen Oder und Riesengebirge – schlesische Karten aus 
fünf Jahrhunderten. Weissenhorn 1995, s. 21. 

22)  SEMOTANOVÁ, Eva: Kartografi e v historické práci. Praha 1994, 
s. 173.

23)  SCHULTE, Wilhelm: Die älteste kartographische Darstellung Schle-
siens auf der Ebstorfer mappa mundi, Zeitschrift des Vereins für Ge-
schichte und Alterthum Schlesiens, Band 26, Breslau 1892, s. 387, 
kresba části mapy za s. 394.

MAPY A ATLASY



Geodetický a kartografický obzor
ročník 57/99, 2011, číslo 5118

Z ČINNOSTI ORGÁNOV 
A ORGANIZÁCIÍ

Aktivity v kartografi i 2010
061.2:528.9

Kartografi cká spoločnosť Slovenskej republiky (SR) a Geografi c-
ký ústav Slovenskej akadémie vied (GÚ SAV) usporiadali v poradí 
9. ročník seminára Aktivity v kartografi i 2010 zameraný na prob-
lematiku kartografi e a príbuzných vedných disciplín. Seminár sa 
konal na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity (SvF 
STU) v Bratislave 7. 10. 2010. Už tradične sa organizuje s cieľom 
poskytnúť priestor odborníkom na prezentáciu ich kartografi ckých 
aktivít, a tak prispieť k vzájomnej informovanosti o tvorbe máp 
v rôznych vedných disciplínach a spoločenských činnostiach, ako 
aj o použitých metódach a postupoch vrátane problémov, ktoré sú 
ich súčasťou. Seminár otvoril predseda Kartografi ckej spoločnosti 
SR doc. Ing. J. Čižmár, PhD., a účastníkov pozdravil dekan SvF 
STU prof. Ing. A. Kopáčik, PhD. Odbornými garantmi seminára boli 
doc. RNDr. J. Feranec, DrSc., a Ing. R. Fencík, PhD. Referáty zo 
seminára sú publikované v recenzovanom zborníku referátov, ktorý 
vydali Kartografi cká spoločnosť SR a GÚ SAV.

Seminára sa zúčastnilo takmer 40 odborníkov zo SR a Českej 
 republiky. V štyroch tematických blokoch odznelo 16 prednášok. 
Mgr. A. Benová, PhD., a RNDr. J. D. Bláha vystúpili s príspevkami 
zameranými na adaptabilné a mentálne mapy. Doc. Ing. J. Čižmár, 
PhD., a Ing. Z. Dobešová, PhD., prezentovali možnosti využívania 
softvérov GIS s cieľom kartografi ckej interpretácie štatistických 
údajov a automatickej tvorby kartodiagramov. RNDr. M. Vajsáb-
lová, PhD., a Ing. R. Ďuračiová, PhD., referovali o problematike 
transformácie údajov medzi súradnicovými systémami používaný-
mi na území SR v prostredí GIS. Aké sú možnosti využitia digitál-
nej fotogrametrie ako metódy zberu výškového bodového poľa na 
modelovanie reliéfu objasnil Mgr. M. Kožuch, PhD. Zaujímavý bol 
príspevok Mgr. R. Feciskanina, PhD., zameraný na tvorbu geore-
liéfu tvarovo optimalizovanými nepravidelnými trojuholníkovými 
sieťami. Doc. RNDr. J. Feranec, DrSc., prezentoval zmeny krajinnej 
pokrývky Európy v období 1990 až 2000. Mgr. H. Stanková, PhD., 
predstavila možnosti softvérového nástroja Land Change Modeler 
na predikciu zmien krajiny. Pracovníci GÚ SAV RNDr. M. Ko-
pecká, PhD., prof. RNDr. J. Oťaheľ, CSc., a RNDr. Ľ. Solín, CSc., 
prezentovali využívanie výstupov projektov CORINE Land Cover 
na potreby monitoringu krajinnej pokrývky chránených území, dy-
namiky využívania krajiny a mapovania povodňového rizika. Ing. 
M. Zeman referoval o možnosti využívania historických a súčas-
ných mapových podkladov na stanovenie produkčného potenciálu 
biomasy. Doc. RNDr. D. Kusendová, CSc., informovala o príprave 

Za faksimile není možno považovat ani reprodukci plánu Prahy 
– Starého Města od Samuela Globice z Bučiny (1618? Praha – 6. 12. 
1693 Praha)24) z roku 1650, která vyšla v roce 200625).

Reprodukce pravděpodobně věrně odráží skutečný stav předlo-
hy, je však představena v 11/12 její velikosti. Není tedy rozměrově 
shodná, a proto nevyhovuje uvedené defi nici, viz obr. 14 na 3. str. 
obálky26).

Za faksimile není možno považovat ani tři reprodukce map česko-
slovenského státu z období nedlouho po jeho vzniku. Prošly úprava-
mi – retuší poškození a nečistot a nejsou zobrazeny v plném formátu 
předlohy27).

Uvedené defi nici se tak nejvíce blíží reprodukce plánu větší části 
Starého Města pražského ze 17. století zřejmě od Matouše Unge-
ra (1603 Praha – 8. 4. 1664 Praha?)28), vydaná péčí Karla Kuchaře 
v roce 196929). Lze říci, že věrně odráží skutečný stav předlohy, je 
rozměrově shodná a jen co se barevnosti týče, se o něco málo liší. 
Jedna z barev zde byla částečně oživena, avšak dle doloženého stavu 
na počátku 20. století30), viz obr. 15 na 3. str. obálky31).

Podobně je vhodné vzpomenout reprodukci Komenského mapy 
Moravy z roku 1624, kterou připravil Milan Václav Drápela a která 
vyšla v roce 1974, 1976 a 197732). Je mimořádně věrná, pouze neod-
ráží plný formát předlohy, viz obr. 16 na 3. str. obálky. 

Faksimile je nejvyšší formou kopie a reprodukce staré mapy. 
Dosáhnout optimálního stavu je i při současném vysokém rozvo-
ji reprodukčních technik nesnadné, a to zejména co se barevnosti 
týče. Takřka nikdy barevnost vydávaných tisků neodpovídá barev-
nosti předlohy a mnohdy není možné dosáhnout ani ostrosti origi-
nálu. Také faksimile je nezbytné opatřit příslušnými popisy a údaji 
o předloze a o něm samotném. 

4. Závěr

Kopie, reprodukce a faksimile jsou významnými prostředky doku-
mentace, studia a propagace starých map. Je proto potřebné jim 
věnovat pozornost. Tím spíše, že se v budoucnu mohou stát jediným 
dokladem existence a vzhledu nějaké mapy. 

Některé z uvedených kopií, reprodukcí a faksimilií se již samy 
o sobě stávají legendou33), často vyšly jen ve velmi malém nákladu 

34)  Viz Pozvánka – příležitostný tisk k odhalení pamětí desky Václavu 
Merklasovi v roce 1966 s reprodukcí mapy Moravy a Slezska z ro-
ku 1846. Opava 1966. Náklad 99 výtisků; DAVÍDEK, V.:Jan Amos 
Komenský (jako pozn. 33). Náklad 350 výtisků; ZAPLETAL, L.: Ko-
menského (jako pozn. 1). Náklad 600 výtisků. 

35)  Jsou většinou součástí sbírky V – kopie, reprodukce a faksimile nebo 
příruční knihovny ÚAZK. Inventární čísla mapových tisků jsou: V/12, 
V/13, V/20, obr. č. 3 – V/80, č. 4 – V/53/1, č. 5 – V/23, č. 9 – V/124, 
č. 14 – V/65, č. 15 – V/2, č. 17 – V/123, č. 18 – V/15.

24)  URBÁNKOVÁ, Vlasta: Osobnosti české kartografi e I., Praha 1984, 
diplomová práce, s. 34. K jeho osobě srovnej BÍLKOVÁ, Eva: Samuel 
Globic z Bučína a zeměměřictví v Čechách v 2. polovině 17. století, 
Historická geografi e 32, Praha 2003, zvláště s. 35 a 39.

25)  Soubor map a plánů: Pragae Metropolis regni Bohemiae saeculi XVII. 
– IXX.(sic), Praha 2006, tisk č. 2. Datace plánu dle údajů tohoto tisku. 
K tomuto opět viz BÍLKOVÁ, E.: Samuel (jako pozn. 23), s. 52. 

26) Obr. 14 – Staré Město. Viz poznámka 25.
27) FIALA, Z.–GRIM, T.: Československá (jako pozn. 17).
28)  PERLÍK, R. Romuald: K dějinám hudby a zpěvu na Strahově až do 

první pol. XVIII. století., Cyril, roč. L, č. 4., 5., 6., Praha 1924, s. 33; 
(http://cyril.psalterium.cz/nahled.html?id=6751&PHPSESSID=6677
c32e04a9864778d17b7bfca370b0); KUCHAŘ, K.: Naše (jako pozn. 
16), s. 128.

29)  KUCHAŘ, Karel: Plán Starého a Židovského Města Pražského, Praha 
1969.

30) TÝŽ: Plán (jako pozn. 29), doprovodný text, s. 1. 
31) Obr. 15 – Staré Město a Židovské Město Pražské. Viz poznámka 29. 
32)  DRÁPELA, Milan, Václav: J. A. Komenského mapa Moravy (KMM 

P). Praha 1974, samostatná mapa. Tatáž, Brno 1976 a In: TÝŽ: Mo-
numenta delineationum Moraviae auctore I. A. Comenio, Brno 1977, 
mapa č. 1. Autor má za to, že následovala i vydání další.

33)  Je to například mapa Virginie a Marylandu z roku 1670, jejíž ruko-
pisnou kopii vyhotovil v roce 1895 Karel A. Masopust a v roce 1947 
v Praze vytiskl Zeměměřický úřad. Obr. č. 17. Nebo též reprodukce 
Komenského mapy Moravy ve ¾ původní velikosti in: DAVÍDEK, 
Václav:Jan Amos Komenský: Mapa Moravy, Praha 1957. Na tisku 
a v tiráži nesprávně označena jako faksimile. Bibliofi lský tisk. Obr. 
č. 18; Nakonec pak třeba reprodukce Klaudianova mapa Čech z ro-
ku 1518, Praha 1956? a shodná reprodukce Klaudianova mapa Čech 
z roku 1518, Praha 1956 – příležitostný tisk. V obou případech je 
mapa zmenšena a je správně označena jako reprodukce. Jakékoli další 
údaje nejsou uvedeny. 

a někdy i jako neprodejné34). Stávají se tak ještě více zajímavé, jsou 
sběratelsky vyhledávané a ceněné, viz obr. 17 a 18 na 3. str. obálky.

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru cílevědomě takovéto 
reprodukční výsledky shromažďuje a připravuje ke zpřístupnění 
veřejnosti35). Budoucnost dá této činnosti nepochybně za pravdu. 

RNDr. Tomáš Grim, Ph.D., 
 Zeměměřický úřad, Praha

MAPY A ATLASY
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Obr. 1 Pohľad do rokovacej sály

Obr. 2 Predsedníctvo grémia, vľavo Mgr. Michal Labus, 
riaditeľ VÚGK, pri prezentácii správy o činnosti VÚGK

Z ČINNOSTI ORGÁNOV 
A ORGANIZÁCIÍ REZORTU ÚGKK SR

Rozšírené grémium predsedníčky 
ÚGKK SR
351:528

Z pravidelných rokovaní grémia predsedníčky Úradu geodézie, kar-
tografi e a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR), ktoré sa ko-
najú v štvrťročnej periodicite, vždy osobitne vynikne nepravidelne 
organizované rozšírené grémium, ktorého sa zúčastňuje všetkých 
72 riaditeľov správ katastra. Grémium ako nástroj riadenia a stály 
poradný orgán predsedníčky ÚGKK SR môže v prípade vhodne 

zvoleného programu a priebehu rokovania nechať vyniknúť všetky 
prednosti takéhoto inštitútu. Táto všeobecne platná zásada sa po-
tvrdila aj v dňoch 24. a 25. 2. 2011, keď sa v priestoroch ÚGKK 
SR v Bratislave uskutočnilo tohtoročné rozšírené grémium (obr. 1). 
Kolektívne posudzovanie a hodnotenie prerokovávaných materiálov 
prispelo k skvalitneniu pripravovaných koncepčných dokumentov 
a zásadným spôsobom pomohlo rozšíreniu informácií medzi ria-
diacich zamestnancov rezortu. Okrem iného aj konštruktívna a do 
detailov smerujúca diskusia preukázala „smäd“ po informáciách 
a opodstatnenosť takéhoto fóra. 

V programe rokovania rozšíreného grémia osobitne rezonovali 
správa o plnení úloh rezortu ÚGKK SR za rok 2010 i analogické 
správy o činnosti Geodetického a kartografi ckého ústavu Bratislava, 
resp. Výskumného ústavu geodézie a kartografi e (VÚGK) v Brati-
slave (obr. 2), správa o stave prác na tvorbe rezortných koncepcií, 
správa o stave legislatívnej činnosti, informácia o stave prác na pro-

Atlasu histórie Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Prof. RNDr. 
V. Voženílek, CSc., dokumentoval kartografi cké aktivity Katedry 
geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci.

Treba zdôrazniť, že seminár Aktivity v kartografi i 2010 sa vyzna-
čoval obsahovou rôznorodosťou prezentovaných tém. Ich priblíženie 
prispelo k naplneniu jeho poslania a rozšírilo informovanosť účast-
níkov tejto vydarenej odbornej akcie o problémy a témy riešené na 
pracoviskách, ktoré reprezentovali jednotliví referujúci. V závereč-
nej diskusii venovanej aktuálnym problémom kartografi e bol prijatý 
návrh prof. Ing. A. Kopáčika, PhD., aby názov seminára niesol aj 
meno Ing. J. Pravdu, DrSc., jeho zakladateľa. Výkonný výbor Kar-
tografi ckej spoločnosti SR pripraví nový názov seminára, rešpektu-
júci uvedený návrh. Organizátori seminára ďakujú aj touto cestou 
všetkým účastníkom za ich aktívnu účasť.

Doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc.,
GÚ SAV,

Ing. Róbert Fencík, PhD.,
SvF STU v Bratislave

Z ČINNOSTI ORGÁNOV A ORGANIZÁCIÍ
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Praktický atlas světa. 1. vydání. Praha, Kartografi e Praha, a. s., 
2011. 136 s., cena 314 Kč. ISBN 978-80-7393-156-8.

MDT

Nový titul v pestré produkci 
Kartografi e Praha, a. s., Prak-
tický atlas světa, je zaměřený 
na širokou veřejnost, která tím-
to titulem získá základní infor-
mace o celém světě. Obsa-
hově je atlas tím nej… z již 
vydaných titulů Kartografi e 
(Rodinný atlas světa, Kapesní 
atlas světa, Školní atlas světa, 
Lexikon vlajek a znaků zemí 
světa apod.).

Obálka v elegantním mato-
vém provedení s pevnou vaz-
bou je doplněna parciálním 
lakováním a má rozměry 230 
x 320 mm. Vnitřní uspořádání 

jektoch Operačného programu Informatizácia spoločnosti – OPIS 
(Elektronické služby katastra nehnuteľností a Elektronické služby 
katastra nehnuteľností – Základná báza údajov pre geografi cký in-
formačný systém), informácia o čistení údajov informačného sys-
tému katastra nehnuteľností a o odstraňovaní dielov parciel, správa 
o implementácii realizácie súradnicového systému Jednotnej tri-
gonometrickej siete katastrálnej (JTSK03), správa o skúsenostiach 
z úradného overovania vybraných geodetických a kartografi ckých 
prác vykonaných v prostredí permanentnej lokalizačnej služby 
využívajúcej globálne navigačné satelitné systémy s aspektom na 
pripravovanú implementáciu realizácie súradnicového systému 
JTSK03 do katastra nehnuteľností, správa o vybavovaní sťažností 
a petícií fyzických a právnických osôb v rezorte ÚGKK SR za rok 
2010, ročná správa o následných fi nančných kontrolách v rezorte, 
správy o stave prác na registroch obnovenej evidencie pozemkov 
starších ako 7 rokov a o navrhovaných opatreniach na zlepšenie toh-
to stavu, ako aj správy o stave využívania elektronických podaní do 
katastra nehnuteľností, o stave využívania elektronického podpisu 
na správach katastra a na katastrálnych úradoch a návrh opatrení na 
zlepšenie tohto stavu. 

Účastníci porady sa rozchádzali s vedomím dobre vykonanej 
a užitočnej práce, vzájomne obohatení o sériu poznatkov o zásad-
ných koncepčných a organizačných otázkach riadenia.

Doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD.,
ÚGKK SR

LITERÁRNA RUBRIKA

MAREK, J.: Pohľad do histórie  katastra na Slovensku. Slovenská 
spoločnosť geodetov a kartografov 2010. 214 s., 113 obr.

(041).528

Slovenská spoločnosť geode-
tov a kartografov (SSGK) vy-
dala v novembri 2010 svoju 
v poradí už desiatu publikáciu. 
Jej autor Ing. Jozef Marek nad-
viazal na prvé dielo zamerané 
na problematiku katastra neh-
nuteľností (vydané a spracova-
né v roku 2002 v spoluautor-
stve s Ing. Alfrédom Nejedlým 
ako „Kataster – historický pre-
hľad“ [1], ktoré sa v roku 2006 
dočkalo druhého, upraveného 
a doplneného vydania a v roku 
2007 dokonca dotlače) a na-
zval ju Pohľad do histórie ka-
tastra na Slovensku. 

Publikácia je rozčlenená do 
troch častí. Prvá časť predstavuje krátky návrat k historickým kore-
ňom katastra, modifi kuje niektoré skutočnosti, ako sme ich poznali 
už v [1] a dopĺňa ich o niektoré pozabudnuté otázky, akými je napr. 
urbársky majetok, dnes znova aktuálny pri tvorbe registrov obno-
venej evidencie pozemkov. V druhej časti monografi a najprv ozrej-
muje osobitosti uhorského katastra a jeho dedičstvo na Slovensku 
po roku 1918. Venuje sa pozemkovým reformám, kolonizácii a jej 
dôsledkom na našom území. Podáva retrospektívny pohľad na oce-
ňovanie pôdy, jeho niekdajší význam a spôsob zabezpečovania tejto 
úlohy v súčasnosti. V krátkosti sa vracia k dnes už takmer zabud-
nutým súčastiam katastrálneho operátu – archívnym dokumentom 
s trvalou dokumentárnou hodnotou (pozemková kniha, železničná 
kniha, banská kniha, vodná kniha). 

V tejto časti ale nachádzame aj jadro knihy, ktorým je priblíženie 
problematiky pozemkového katastra na Slovensku v medzivojno-
vom období 1918 až 1939. Doteraz spísané poznatky z tohto ob-
dobia sú dosť sporadické, strohé a najmä roztrúsené. Autor preto 
vhodne využil novoobjavený zdroj informácií – rukopis bývalého 

prednostu XV. odboru Generálneho fi nančného riaditeľstva pre 
Slovensko v rokoch 1920 až 1936, vládneho radcu Ing. Jana An-
tonína Bašeho. Ten spísal spomienky na svoje 16-ročné pôsobenie 
v Bratislave ako „Paměti českého měřičského úředníka ze služby 
u pozemkového katastru na Slovensku v létech 1920 až 1935“. Jeho 
spomienky sú podrobným opisom stavu a pomerov v slovenskom 
katastri v období prvej ČSR a pre nás sú o to cennejšie, že ich autor, 
ako sám píše, si zaumienil „sepsati jen to, co se v žádných spisech 
a jiných odborných pomůckách nenalezne“. Spomienky J. A. Ba-
šeho, ktoré sú obsahom aj formou neobyčajným dielom, prepísal 
J. Marek do čitateľnej elektronickej formy a sú tu uvedené doslova, 
so všetkými nuansami vtedajšieho českého jazyka, ktorý J. A. Baše 
ovládal majstrovsky. Publikácia je doplnená množstvom poznámok, 
vysvetliviek a doplnkov, ktoré priblížia a pomôžu lepšie pochopiť 
pôvodný Bašeho text, v ktorom sa vyskytuje celý rad dnes už bež-
ne nepoužívaných výrazov, latinských a nemeckých vsuviek a pod., 
ktorými autor „Pamětí…“ s obľubou glosoval svoje spomienky. Pre-
pis rukopisu je doplnený albumom unikátnych fotografi í, na ktorých 
nájdeme osoby a osobnosti celého slovenského katastra v roku 1936 
(43 skupinových fotografi í s približne 750-timi osobami), na začiat-
ku ktorého J. A. Baše odišiel zo Slovenska do výslužby. Album mu 
venovali zamestnanci na rozlúčku. Súhlas na využitie týchto vzác-
nych podkladov udelilo Národné technické múzeum v Prahe, kam 
ich v roku 1957 J. A. Baše deponoval do archívu s tým, že môžu byť 
použité a zverejnené až v čase, keď žiadna z osôb uvedených v jeho 
spomienkach už nebude nažive. 

Tretia časť knihy sa týka povojnového vývoja katastra u nás, ktorý 
je síce v dostatočnom rozsahu opísaný v [1], ale autor považoval 
za užitočné, vzhľadom na ucelenosť témy, pridať niekoľko odsekov, 
ktoré ju ohraničia aj z pohľadu 21. storočia. Dnes nastúpené nové 
trendy sa časom iste stanú tiež históriou a témou vhodnou na novú 
publikáciu. Čitateľ môže sám odhadnúť, kedy to asi bude.

Poznámka: Informácie o dostupnosti monografi e, ako aj celkový 
prehľad doterajšej edičnej činnosti SSGK možno nájsť na webovej 
adrese www.ssgk.sk v časti „Publikácie“. 

LITERATÚRA:

[1]  MAREK, J.–NEJEDLÝ, A.: Kataster – historický prehľad. Bra-
tislava, SSGK 2002. 204 s.

Ing. Andrej Vojtičko, PhD.,
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
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K šedesátým narozeninám 
prof. Ing. Jiřího Pospíšila, CSc.
92.Pospíšil:528

Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc., se narodil 5. 5. 1951 v Praze. V roce 
1974 ukončil studia na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. 
Následující dva roky pracoval u Československých aerolinií, kde 
se zabýval radionavigačními systémy. Roku 1976 přešel na zákla-
dě konkurzu na Katedru speciální geodézie Fakulty stavební (FSv) 
ČVUT v Praze, kde působí dosud. Roku 1986 obhájil disertační prá-
ci Podmínky využití He-Ne laserů v inženýrské geodézii, habilito-
val se v roce 2002. Specializoval se na problematiku využití laserů 
a laserových skenerů v geodézii a na oblast působení změn prostředí 
na velmi přesná geodetická měření. Zabývá se problematikou 3D 

OSOBNÍ ZPRÁVY

K životnímu jubileu 
doc. Ing. Jiřího Šímy, CSc.
92.Šíma:528

Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc., předseda Českého úřadu zeměměřického 
a katastrálního (ČÚZK) v letech 1993 až 2001, se narodil 22. 4. 1936 
v Rychnově nad Kněžnou. Od mládí ale žije v Praze, kde v roce 
1958 ukončil vysokoškolské studium obhajobou diplomové práce 
na téma Aerotriangulace na multiplexu na Zeměměřické fakultě 
ČVUT. V roce 1968 obhájil na Fakultě stavební ČVUT v Praze 
kandidátskou disertační práci na téma Fotogrammetrické určování 
kubatur s mechanizací výpočtů. 

Pracovat začal v Geodetickém a topografi ckém ústavu (GTÚ), 
který byl jedním z předchůdců současného Zeměměřického úřadu 
(ZÚ), v provozu fotogrammetrie jako vyhodnocovatel topografi cké 
mapy v měřítku 1:10 000. Následně se stal vedoucím čety a od roku 
1961 byl vedoucím oddílu provozního výzkumu. Zavedl do praxe 
mj. aerotriangulaci na univerzálních fotogrammetrických přístrojích 
(autografech) a určování kubatur zemních hmot metodami pozemní 
a letecké fotogrammetrie. V letech 1967–80 byl vědeckým pracov-
níkem Výzkumného ústavu geodetického, topografi ckého a karto-
grafi ckého (VÚGTK) v Praze (od roku 1979 ve Zdibech), kde se 
soustředil na účelové fotogrammetrické mapování ve velkých měřít-
kách, na měření deformací a monitoring pozemních a inženýrských 
staveb velkých roz měrů. 

V roce 1969 byl vyslán na jednoroční odbornou stáž do National 
Research Council of Canada v Ottawě. Podílel se na tvorbě tech-
nologie fotogrammetrického mapování kanadských měst v měřítku 
1:1 000 a 1:500, sestavil jednotný katalog mapových značek pro 
tyto účely, a studoval technologie mapování v rozvojových zemích 
ve významných fi rmách.

V roce 1978 stál u zrodu Střediska dálkového průzkumu Země 
(v roce 1980 bylo začleněno do současného ZÚ), v letech 1981–83 
byl vedoucím laboratoře analogových metod. Byl inspirátorem mno-
ha unikátních akcí, zejména multispektrálního a termovizního prů-
zkumu z vrtulníků a letadlových laboratoří. V letech 1983–90, kdy 
mu nebylo dovoleno pracovat s tehdy utajovanými leteckými a kos-
mickými snímky, pracoval v útvaru technického rozvoje tehdejšího 

Geodetického a kartografi ckého podniku (další z předchůdců ZÚ) 
v Praze. V tomto období sestavil pět překladových slovníků pro geo-
dety a kartografy obsahujících odborné termíny a základní slovní 
zásobu pro experty pracující v anglicky, rusky, německy a španělsky 
mluvících zemích. Vyvinul mj. technologie kalibrace nádrží na ropu 
a benzin a postupy pro využití fotogrammetrie při měření deformací 
obřích chladících věží. Sestavil také analýzu světové úrovně techno-
logií v geodézii a kartografi i, včetně porovnání s ČSSR.

Po roce 1989 se vrátil do řad vedoucích pracovníků a dne 1. 1. 
1991 byl jmenován ředitelem nově vzniklého Zeměměřického ústa-
vu (dnes ZÚ) v Praze. Zapojil se do tvorby koncepce Základní báze 
geografi ckých dat (ZABAGED) a pokračoval v tvorbě překladových 
slovníků pro geodety a kartografy. V letech 1991–93 byl také před-
sedou redakční rady GaKO. Od 1. 11. 1993 byl vládou ČR jmeno-
ván předsedou ČÚZK. Aktivně zastupoval resort v mezinárodních 
organizacích – ve Výboru představitelů evropských zeměměřických 
služeb CERCO (nyní EuroGeographics), kde byl v letech 1999 
a 2000 členem řídícího výboru, a na setkání představitelů země-
měřických a katastrálních správ na území bývalého Rakouska-
-Uherska. Významně se zasloužil např. o uspořádání a průběh FIG 
Working Week 2000 v Praze. Podporoval plnou realizaci koncepce 
ZABAGED, zajistil technickou pomoc švýcarské vlády pro moder-
nizaci vybavení fotogrammetrických pracovišť. Udržoval pravidelné 
kontakty i se zájmovými organizacemi geodetů a kartografů. Zvláště 
je třeba vyzdvihnout jeho významný podíl na výstavbě nové budovy 
zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze-Kobylisích.

V září roku 2001 odešel do důchodu a začal působit jako pedago-
gický pracovník na oddělení geomatiky Fakulty aplikovaných věd 
Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni. Zde dosud vyučuje předmě-
ty fotogrammetrie, topografi cké mapování, technické aspekty katas-
tru nemovitostí, terminologie a normalizace v geomatice. V období 
2003 až 2011 byl vedoucím 33 diplomových a bakalářských prací 
a školitelem 2 doktorandů. V roce 2004 obhájil na ČVUT v Praze 
habilitační práci na téma Vývoj zeměměřictví a katastru nemovitostí 
v ČR a v evropském kontextu na prahu 21. století. Z jeho velmi 
obsáhlé a vždy i na praxi zacílené výzkumné činnosti je třeba zmínit 
hlavně průzkum absolutní přesnosti ortofotografi ckého zobrazení 
celého území ČR s rozlišením 0,50 až 0,20 m v území a aktivní podíl 
na realizaci Projektu tvorby nového výškopisu území ČR leteckým 
laserovým skenováním.

Publikoval dosud 19 monografi í, 82 odborných a popularizačních 
článků, 39 výzkumných zpráv a 8 technologických pokynů. Je před-
sedou komise pro státní závěrečné zkoušky na FSv ČVUT v Praze 
a ZČU v Plzni, předsedou a členem komisí pro obhajoby disertač-
ních prací na ZČU a Přírodovědecké fakultě UK v Praze (pro obor 
geografi e), od roku 2008 předsedou terminologické komise ČÚZK.

Při příležitosti životního jubilea je třeba také připomenout mno-
haletou organizátorskou a zájmovou činnost jubilanta v kulturní 
oblasti. Třicet let aktivně působil v Kühnově smíšeném sboru a stej-
ně dlouhé bylo jeho působení ve folklórních souborech, které završil 
režirováním programů na prestižních národopisných festivalech ve 
Strakonicích a ve Strážnici. 

K životnímu jubileu doc. Ing. Jiřího Šímy, CSc., srdečně bla-
hopřejeme a přejeme jubilantovi dobré zdraví, plno sil a inspirace 
k dalším tvůrčím činům. 

atlasu je grafi cky střízlivé a přehledné. Celý titul je na křídovém 
papíru s kvalitním tiskem, rozčleněný je do devíti hlavních částí, 
a tak za kladem listů (na přední předsádce), obsahem a vysvět-
livkami již následují kapitoly Vesmír, Svět, Evropa, Asie, Afrika, 
Amerika, Austrálie a Oceánie, Arktida a Antarktida. Poté následuje 
Přehled států světa, Geografi cké údaje a Rejstřík.

Kapitola Vesmír je členěna na hvězdnou oblohu, sluneční sousta-
vu, planetu Země a Měsíc.

Rozsáhlá mapová část (více než padesát map) obsahuje jak mapy 
fyzické, tak politické a administrativní. Nejdříve jsou na mapě světa 
zobrazeny zeměpisné rekordy, které jsou členěny po kontinentech, 
následuje fyzická mapa světa, podnebné pásy, politická mapa, časo-
vá pásma, hustota zalidnění, cestovní ruch a ochrana památek. Dále 
následují mapy jednotlivých kontinentů a na závěr mapové části 
jsou zobrazeny na čtyřech stranách i oceány s jejich proudy.

Přehled států světa obsahuje, kromě názvu státu a jeho lokalizace 
v podobě malé mapky, také vlajku a znak a další údaje: rozlohu, 
počet obyvatel, státní zřízení, hlavní město, úřední jazyk, měnu, 
významná města, etnické složení, náboženství, očekávanou délku 
života při narození a HDP na obyvatele. Na závěr kapitoly je uveden 
Přehled závislých území světa.

Praktický atlas světa ctí své jméno, a tak v něm lze skutečně najít 
základní informace o celém světě za dostupnou cenu. Pro podrob-
nější informace je třeba sáhnout po jiném, obsáhlejším titulu. Jedi-
nou drobností pro ještě větší praktičnost atlasu by bylo doplnění 
zeměpisných rekordů celého světa.

Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha

LITERÁRNA RUBRIKA
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Navigační systém Galileo bude sídlit 
v Praze
061:528:629:656

Z jednání velvyslanců zemí Evropské unie (EU), které se uskutečni-
lo 8. 12. 2010 v Bruselu, vyplynulo, že administrativní zázemí navi-
gačního systému Galileo bude sídlit v České republice (ČR) v Praze. 
Defi nitivní rozhodnutí padlo 10. 12. 2010 na zasedání ministrů, kteří 
mají na starost konkurenceschopnost EU ve světě.

Na jednání velvyslanců získala ČR podporu 22 členských zemí, 
pro konkurenční nizozemský Noordwijk hlasovaly jen čtyři členské 
země a jedna se hlasování zdržela.

Agentura bude sídlit v bývalé budově České konsolidační agentu-
ry v Praze-Holešovicích (obr. 1) a samotný systém začne fungovat 
v roce 2014. Řídící agentura by se z Bruselu, kde v současnosti sídlí, 
měla přestěhovat v průběhu roku 2011.

Galileo by mělo přinést ČR nejen prestiž, ale i desítky až stov-
ky nových pracovních míst a očekává se i spolupráce s tuzemskými 
vysokými školami. Z nově vzniklého administrativní centra v Praze 
se bude řídit nejen obchod, ale i marketing a pobočky, budou se 
odsud rozdělovat potřebné akreditace, certifi káty, bude se řídit kon-
takt s jednotlivými zeměmi a fi rmami.

V prvních pěti letech bude EU platit jen symbolický nájem ve 
výši jednoho eura/rok, po pěti letech pak 75 procent běžného tržního 
nájmu.

Navigační systém Galileo, který společně budují EU a Evropská 
kosmická agentura (ESA), má především odstranit dnešní závislost 
na americkém systému GPS (Global Positioning System). Jedním 
z vedlejších důvodů je to, že Galileo například kvalitněji pokryje 
i oblasti na severu Evropy, kde je použití GPS omezené. Galileo by 
stejně jako GPS měli využívat běžní uživatelé. Nabízet bude přede-
vším navigaci pro řidiče, poskytovat by měl také vylepšení bezplatné 
služby, která má občany varovat před nejrůznějšími druhy nebezpečí 
a jeho součástí by měla být i služba, která umožňuje přijímat nou-
zový signál vysílaný loděmi, letadly či osobami. Zpoplatněná bude 
služba, která poskytne ještě větší přesnost a větší datový tok. Tu 
by mohli využívat třeba geodeti při zaměřování pozemků. Důležité 
bude také uplatnění nadstavbových aplikací, které budou Galileo 
využívat. Jde například o sledování kontejnerů, mýtné  systémy nebo 
systémy pro sledování životního prostředí a zemědělské výroby. 
Okrajově bude systém sloužit pro obranné účely. Americký GPS 

K životnímu jubileu 
prof. Ing. Jana Kosteleckého, DrSc.
92.Kostelecký:528

Prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc., výzkumný pracovník a předseda 
Rady Výzkumného ústavu geodetického, topografi ckého a kar-
tografi ckého (VÚGTK), v.v.i., ve Zdibech, profesor na Katedře 
vyšší geodézie Fakulty stavební (FSv) ČVUT v Praze se narodil 
10. 5. 1946. V rodné Praze absolvoval roku 1964 Střední průmys-
lovou školu zeměměřickou a v roce 1969 ukončil studium oboru 
geodézie a kartografi e se specializací geodetické astronomie na 
FSv ČVUT. Po krátké praxi u dřívějšího n. p. Inženýrská geodézie 
nastoupil základní vojenskou službu ve Vojenském topografi ckém 
ústavu v Dobrušce, kde byl zařazen do oddělení kosmické geodézie. 
V roce 1970 byl přijat na základě konkurzu do oddělení geodetické 
astronomie na Geodetické observatoři Pecný v Ondřejově, která je 
součástí VÚGTK; v letech 1983–93 byl zařazen do funkce samo-
statného vědeckého pracovníka, od roku 1993 vedoucího vědeckého 
pracovníka. V současnosti působí ve výzkumném útvaru Geodézie 
a geodynamiky. Pracuje na problémech souvisejících s geodetickou 
astronomií, astrodynamikou, kosmickou a vyšší geodézií a úzce 
spolupracuje s pracovníky Astronomického ústavu Akademie věd 
(AV) České republiky (ČR). Má autorský podíl i na vývoji transfor-
mací mezi geodetickými systémy používanými v ČR.

Kandidátskou práci obhájil v roce 1982 na Katedře vyšší geodézie 
FSv ČVUT, na níž se roku 1992 též habilitoval. Na této katedře byl 
v letech 1977–85 externím učitelem. Velmi plodným byl pro jubilanta 
rok 1993, ve kterém obhájil doktorskou disertační práci, byl zvolen 

předsedou vědecké rady VÚGTK a obnovil pedagogickou činnost 
na FSv ČVUT. Profesuru získal v roce 1997. V současnosti přednáší 
předměty geodetická astronomie, kosmická geodézie a vyšší geodé-
zie 2, dále pak čtyři předměty modulu teoretická geodézie. Je členem 
oborových rad doktorandského studia na FSv ČVUT, Matematicko-
fyzikální fakultě UK, Přírodovědecké fakultě UK, Fakultě stavební 
VUT v Brně, Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské 
v Ostravě a na fakultě BERG (Fakulta baníctva, ekológie, riadenia 
a geotechnológií) Technickej univerzity v Košicích. Od poloviny 
roku 2000 je koordinátorem prací ve Výzkumném centru dynamiky 
Země, které působí ve VÚGTK, v Astronomickém ústavu AV ČR, 
na FSv ČVUT a v Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR. Je 
významně publikačně činný v tuzemsku i v zahraničí, kde úspěšně 
reprezentuje naši vědu a vlast. V posledních letech byl zván opako-
vaně k vědeckému pobytu v oddělení teoretické geodézie Německé-
ho výzkumného ústavu geodetického v Mnichově a v Institutu Maxe 
Plancka pro meteorologii v Hamburku a do GeoForschungsZentrum 
Potsdam. Je členem Technického panelu pro výpočty drah družic 
mezinárodní nevládní organizace COSPAR (Comitee on Space 
Research), členem Evropské geovědní unie, Americké geofyzikální 
unie a Mezinárodní geodetické asociace (IAG). Od roku 2011 je 
členem hodnotitelské komise Grantové agentury ČR. 

Přejeme prof. Janu Kosteleckému osobní pohodu a další pracovní 
úspěchy.

měření a monitoringem přetvoření konstrukcí při atypických stavech 
s analýzou vlivu prostředí. V posledních deseti letech se spolu se 
spolupracovníky podílel na řešení 8 úkolů základního výzkumu z té-
to oblasti. 

Profesorem pro obor geodézie byl jmenován v roce 2008. Zavedl 
a přednáší několik volitelných předmětů pro magisterské i doktor-
ské studium. Je autorem nebo spoluautorem více než 100 příspěvků 
(včetně 6 monografi í) v domácích i zahraničních odborných časo-
pisech a sbornících. Spolupracoval s řadou podniků při uvádění 
výsledků základního výzkumu do praxe, kdy se zejména jednalo 
o spolupráci při vývoji systému směrového řízení razících strojů, při 
řízení protlačovacích souprav, při statických a dynamických zatěžo-
vacích zkouškách komorových mostů a při měření teplot pro měření 
deformací Karlova mostu. 

V letech 1988–98 byl členem mezinárodní pracovní skupiny 
6E FIG (Laser techniques and Application in Engineering Surveys). 
Významně se podílí na práci  Českého svazu geodetů a kartogra-
fů. Od roku 1990 je předsedou pobočky při FSv ČVUT v Praze, 
v období 1994–98 byl členem Rady, od roku 1994 je předsedou 
redakční rady Zeměměřického věstníku a od roku 2006 je členem 
odborné skupiny Inženýrská geodézie. Po roce 1990 se stal znalcem 
z oboru elektronika se specializací na optoelektronické měřicí sys-
témy a z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací 
na optoelektronické geodetické systémy. Je členem Akademického 
senátu FSv ČVUT, od roku 2011 předsedou jeho ekonomické komi-
se, od roku 2010 je členem vědecké rady FSv ČVUT v Praze. Na 
oboru geodézie a kartografi e téže fakulty je členem zkušební komi-
se pro státní závěrečné zkoušky (2001), pedagogické rady (2004) 
a oborové rady doktorského studia, jejímž je od roku 2010 předse-
dou. Od roku 2005 je členem zkušební komise pro státní magister-
ské a státní doktorské zkoušky ve studijních programech kartogra-
fi e, geografi e na Přírodovědecké fakultě (PřF) UK, od roku 2008 
členem oborové rady doktorského studia Důlní měřictví a geodézie 
VŠB–TU Ostrava a od roku 2009 členem zkušební komise pro stát-
ní doktorské zkoušky a členem komise pro obhajoby disertačních 
prací v doktorském studijním programu kartografi e, geoinformatika 
a DPZ na PřF UK v Praze. Roku 2009 bylo jeho jméno uvedeno 
v encyklopedii WHO IS …? (v ČR). K jeho zálibám patří kynologie 
a betlémářství.

Přejeme prof. Jiřímu Pospíšilovi hodně sil a pracovních úspěchů 
a k tomu osobní pohodu.

OSOBNÍ ZPRÁVY
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Obr. 1 Sídlo Galilea v Praze

Obr. 2 Satelit na oběžné dráze (zdroj: ESA)

i jeho ruská obdoba GLONASS (Globaľnaja navigacionnaja sput-
nikovaja sistěma) jsou původně armádními projekty, které umož-
ňovaly přesně určit vojenským jednotkám jejich pozice kdekoli na 
Zemi.

Na oběžné dráze jsou zatím dva satelity (obr. 2), které mají 
pozemním přístrojům dodávat informace o přesné poloze na Zemi, 

celkem jich je plánováno 30, pro plné spuštění systému jich bude 
stačit 18. Celý systém by měl přijít na 3,5 miliardy eur, což je při-
bližně 90 miliard korun (zdroj: http://mobil.idnes.cz). 

Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha

ZAJÍMAVOSTI
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