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Současný stav Základní báze
geografických dat

Ing. Vratislav Plischke, RNDr. Ing. Jaroslav Uhlíř,
Zeměměřický úřad,

Praha

ZABAGED/l (Základní báze geografických dat) jako digitální topologickovektorový model územní reality na úrovni podrob-
nosti mapy měřítka I : ID 000. Obsah ZABAGED/l a struktura databáze. Katalog objektů. Zdroje dat a způsob jejich počíta-
čového zpracování. Formy výstupů, datové formáty. Současný stav realizace a výhled naplňování databáze.

Actual State of the Fundamental Base of Geographic Data
Summary

ZABAGED/l- the Fundamental Base ofGeographic Data - as the digital topological vectorial model ofterritorial reality at
the resolution level of the scale I : 10 000. Content of ZABAGED/l and database structure. Catalogue of objects. Sources of
data and mode of computer processing. Forms of outputs, data formats. Contemporary state-of-art of realization and data-
base filling.

1. Úvod

Naplňování Základní báze geografických dat (ZABAGED/l)
jako topologickovektorového topografického modelu územní
reality na úrovni podrobnosti Základní mapy ČR 1:10000 vy-
chází z několika stěžejních dokumentů [1], [2], [3] a [4] po-
stupně zpracovaných na pověřených pracovištích resortu
ČÚZK během let 1994 až 1996 a z upravené verze Seznamu
mapových značek Základní mapy ČR 1:10000 [5]. Informace,
týkající se ZABAGED/l, lze nalézt též v [6] a [7]. V doku-
mentu [7] je stručně pojednáno také o ZABAGEDI2 jako zá-
kladní digitální rastrové mapě ČR v měřítku 1:10 000. Pro-
blematikou ZABAGEDI2 se pak speciálně zabývá dokument
[8]. Realizace ZABAGEDI2 proběhla již v roce 1994 a 1995
a rastrová data jsou k dispozici pro celé území republiky.
Tvorba ZABAGED/l je podstatně pracnější a komplikova-
nější a s jejím dokončením se počítá koncem roku 2000.

Obsah databáze je uspořádán ve třech úrovních, a to v kate-
goriích, typech objektů a atributech. Bylo definováno osm
kategorií (v závorce je uveden počet typů objektů v rámci
každé kategorie):

1. sídla, hospodářské a kulturní objekty (27),
2. komunikace (27),
3. rozvodné sítě a produktovody (6),
4. vodstvo (12),
5. územní jednotky (3),
6. vegetace a povrchy (14),
7. reliéf (12),
8. geodetické body (2).

Výčet nejdůležitějších typů objektů ZABAGED/l je ob-
sažen v [6], v úplnosti jsou uvedeny v [2] a [3].
Většina typů objektů je dále podrobněji charakterizována po-
mocí atributů, které vyjadřují buď bližší funkci (např. hájovna
u typu objektu budova), nebo stav (např. šachta v provozu
nebo mimo provoz), jméno (např. Vltava), označení (např.
identifikátor silnice), druh (např. tepelná, vodní, jaderná elek-
trárna), číselnou hodnotu (např. výška bodu) aj. Příklad ná-
zvů, kódů a atributů některých objektů v databázi je uveden
v tab. 1, kterou je ukázkový list z [2].

3. Katalog objektů ZABAGED/l

Stručný nástin obsahu Katalogu objektů, který zahrnuje cel-
kem 103 katalogových listů, je uveden v [6]. V dalším textu
budou podrobněji charakterizovány jeho jednotlivé položky.

Záhlaví katalogového listu obsahuje čtyří položky, a to ka-
tegorii objektů včetně jejího pořadového čísla, typ objektu
s pořadovým číslem v rámci kategorie a kód typu objektu,
který byl ve většině případů převzat z normy DlGEST. Ob-
jekty, které nemají ekvivalent v normě DlGEST, byly kódo-
vány podle odvozené normy ETDB nebo, pokud nemají ekvi-
valent ani v databázi ETDB, byl jejich kód definován
v Zeměměřickém úřadě, např. rozvodnice. Definice typu ob-
jektu se přebírá z nejnovějšího vydání české technické normy
nebo oborové technické normy, případně ze slovníků odbor-
ného zaměření. Někde je definice z praktických důvodů zjed-
nodušena,jinde je text rozšířen o podrobnější vysvětlující ko-
mentář. Významná je položka geometrické zobrazení typu
objektu, jež je pro bodové objekty vyjádřeno bodem defi-
novaným na mapové značce (např. pomník) nebo průsečíkem
os liniových objektů (např. úrovňová křižovatka), pro liniové
objekty samotnou linií (např. cesta) nebo podélnou osou
(např. dálnice). Areálové objekty využití půdy nebo pokryvu
zemského povrchu jsou reprezentovány jednotlivými hrani-
cemi užívání půdy a vnitřními body (centroidy), které jsou
svojí symbolikou (vrstva, barva, tlouštka) určující pro pří-
slušné typy areálů (zemědělské kultury, lesy, vodní plochy,
zastavěné oblasti - intravilány, atd.). Centroidy jsou také no-
siteli popisných informací (atributů) k areálovým objektům.

Další tři položky se bezprostředně týkají digitálního zpra-
cování dat ZABAGED/I. Jde o číslo vrstvy, číslo barvy
a tloušťku čáry, které vyjadřují symboliku objektů v pro-
středí Microstation. Objekty, které sdílejí společný grafický
element sjiným objektem (např. část vodního toku, cesty, sil-
nice, železnice, kde zároveň tvoří hranici užívání půdy) jsou
zobrazeny odlišnou symboliku (vrstva, barva, tlouštka čáry)
než objekty téhož typu, které společný grafický element ne-
mají. Toto je výhodné nejen pro vizuální rozlišení grafických
elementů, které jsou nositeli více než jednoho kódu objektu,
ale i pro rozlišení významu vektorových dat při exportu do
různých systémů. Vzhledem k tomu, že společný grafický
element, kromě vlastního kódu, je také nositelem kódů těch
objektů, které jej sdílí, lze v prostředí MGE velmi jednoduše
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Po'. f. KM Dr •• Geo••drickf tlslo KM Sehl ••
typu Typ objektu typu objektu iobnzeaf _fky Atribut atributu ide.tifikitoru POZÚ_U

objektu objddu ubjok" ZMIO

2.01 silnice, dAlnicc APOOI L podtlná osa značky 241 omllČenl silnice, dálnice NAMS dálnice : Dx x........čfslice
242 Dxx Iy/ ....... plsmeno
243 silnice
244 I. tlldy: xlyl
245 xx/yl

2. tlldy: uxJyl
3. tlldy: xxxxlyl

=xxIy1
neevidovan6 silnice

silnice, dálnice v provozu EXS
silnice, dálnice ve výstavbe

2.02 ulice APOO2 L podélná osa ulice 250 jméno ulice NAMUL
ulice sjlzdná EXS

ulicc nesjlzdná
2.03 cesta APOIO L Hniecesty 247 cesta udržovaná EXS

248 cesta neudržovaná
2.04 pRina AP003 L linie pBiny. osa parkové a 249

sadové pUmy lil1f než Sm
- -

2.05 křižovatka AP020 B pn1scčfk os pozcm. 295 kód uzlového bodu NAMUB /viz objekt 2.071
mimoúrovňová komunikaci nebo bod na ose

komunikace
označeni výjezdu z dálnice NAME EXlTxxx XXX .... 8Ž trojmlstné č.

fEXlTI

označen( silnice 1 NAMSI /viz objekt 2.01/
označeni silnice 2 NAMS2
označeni silnice 3 NAMSJ
označeni silnice 4 NAMS4
označeni silnice S NAMS5

2.06 Id'ižovatka úrovňová AQ062 B pn1sc:čík os silnic 294 kód uzlového bódu NAMUB Iviz objekt 2.071
označenf silnice I NAMSI Iviz objekt 2.01/
označeni silnice 2 NAMS2
omačenf silnice 3 NAMSJ
omateni silnice 4 NAMS4
omateni silnice 5 NAMS5

2.07 uzlový bod silniČRI sitf APOO4 B stanovený memf bod na kód uzlového bodu NAMUBI xxxxAx až xxxxAx
lostatnU pozemnf komunikaci !typ AI - xxxxAxxx prvnl čtyfi znaky udivajl nomenldaturu

nebo pŇSečfk osy ptfslu!né listu Silničnf mapy CR 1:50000
komunikace s určenou poslednl znak je pofadové čfslo
správnf hranici Ityp BI

OlJl8ČCnlsilnice, na které bod letl NAMS Iviz objekt 2.011

měnit symboliku tohoto elementu a tím jej zobrazovat buď
v jeho původní symbolice, nebo v symbolikách příslušných
objektů.

Další položkou katalogového listu je geometrický typ ob-
jektu, který uvádí, zda se jedná o typ bodový, liniový nebo
areálový. Některé objekty mohou být dvojího typu v závis-
losti na jejich velikosti, např. bodové a liniové nebo liniové
a areálové. Následuje položka, která označuje pracovní
vrstvu redakční přípravy pro každý typ objektu. Redakční
příprava [4] spočívá ve výběru obsahových prvků vstupují-
cích do ZABAGED/l na základě katalogu objektů a v jejich
grafickém zvýraznění v kopiích tiskových podkladů nebo
tisku Základní mapy ČR I: IO000. V podkladech redakční
přípravy jsou k jednotlivým objektům postupně doplňovány
také atributy (identifikátory, jména atd.). V položce čísla zna-
ček v ZMIO jsou uvedena všechna čísla mapových značek,
které se vztahují k danému typu objektu a jeho atributům.
Zdrojem geometrických dat jsou většinou tiskové podklady
listů Základní mapy ČR 1:10 000, zatímco zdrojem popis-
ných dat mohou být navíc i různé tematické databáze a ma-
pové dokumentace.

Následují kritéria výběru časová, prostorová a další.
Časové kritérium uvádí, zda sledovaný objekt vstoupí do da-
tabáze ihned nebo v pozdějším období. V některých přípa-
dech vstoupí tentýž typ objektu do databáze ihned, nachází-
li se v extravilánu, nebo později, je-li v intravilánu, který se
zatím podrobně nevektorizuje. Prostorové kritérium zpravi-
dla udává, že vzhledem k Základní mapě ČR I: 10 000 do da-
tabáze vstupují všechny objekty daného typu bez omezení,
případně je uveden údaj minimální hodnoty velikosti jako
podmínka pro zařazení do databáze.

Objekty jsou rozčleněny do čtyř skupin A až D vzhledem
k jejich geometrické přesnosti, která je jedním z parametrů
jakosti dat. Do skupiny A patří objekty určené souřadnicemi
získanými původním měřením (např. geodetické body). Do
skupiny B náleží objekty, jejichž poloha je v území jedno-
značně určitelná (např. budovy, komunikace). Skupinu
C tvoří objekty, jejichž poloha není v území jednoznačně ur-
čitelná (např. obtížně identifikovatelná hranice kultur). Do
skupiny D jsou pak zařazeny objekty nejnižší přesnosti po-
řízené z map menších měřítek (např. rozvodnice). V bu-
doucnu bude položka jakosti dat zahrnovati další para-
metry.

Závěrečná část katalogového listu je věnována atributům.
Všechny atributy, vztahující se k určitému typu objektu, jsou
uvedeny v tabulce, jejíž označení je tvořeno zkratkou nebo
akronymem názvu typu objektu. Následuje kód atributu
(označení sloupce v atributové tabulce), jehož první tři pís-
mena jsou převzata z normy DIGEST (např. NAM) a pří-
padná další písmena byla zvolena v Zeměměřickém úřadě
z důvodu rozlišení atributů obdobného významu pro různé
druhy objektů. Např. NAMS je použit pro označení silnice,
NAMO pro označení stavebního objektu na silnici atd. Hod-
nota atributu byla též převzata z normy DIGEST nebo zvo-
lena v Zeměměřickém úřadě. Může jí být buď přímo číselná
nebo alfanumerická hodnota či jedna z možných předem de-
finovaných hodnot atributu, případně může nabývat hodnoty
NUL. Položka počet znaků určuje maximální počet znaků
atributu a položka pojmenování předmětu atributu popi-
suje význam atributu v závislosti najeho hodnotě. Např. hod-
nota NUL atributu NAMS určuje neevidovanou silnici, za-
tímco hodnota 005 atributu EXS označuje silnici nebo dálnici
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Pořadové čislo a Pořadové čislo typu objektu
název kategorie objektů Typ objektu 2.01

2 silnice, dálnice Kód typu objektu
komunikace APOOI

Definice objektu
~je silniční komunikace zařazená do silniční sítě, sloužící pro vzájemné dopravní spojení mezi sídelními útvary,
případně jejich zájmovými územími s mimoúrovňovými i úrovňovými křižovatkami; podle významu se rozdělují na
silnice 1.,U. a Ul. Třídy (ČSN 73 6100, čl. 10/1.9.84, zák. č. 55/84 Sb. - silniční zákon)
~ je silniční komunikace zařazená do silniční sítě, sloužící pro dopravní spojení mezi důležitými centry
vnitrostátního a mezinárodního významu, směrově rozdělená; její křížení a křižovatky se všemi ostatními
komunikacemi, popř. s jinými zařízeními a vedeními, jsou řešeny mimoúrovňově (ČSN 73 6100, čl. 8/1.9.84).

Geometrické zobrazení typu objektu podélná osa silnice, dálnice

Vrstva ( level) Číslo barvy ( color ) Tloušťka čáry ( width )
13 - není hranicí užívání 13 - není hranicí užívání 4
7 - je hranicí užívání 22 - je hranicí užívání

Geometrický liniový I Pracovní vrstva v redakční přípravě P2
typ objektu

Čísla odpovídajících značek v ZM 10 102, I04,241,242,243,244,245,252,253,256,
257,258,259,260,281,285,291,292,294,295

Zdroj dat geometrických ZM 10
popisných SM 50, dokumentace Ředitelství silnic a dálnic ČR

Kritéria časová ihned v plném rozsahu
výběru prostorová všechny bez omezení
objektu další
Jakost geometrická přesnost B, (C)
dat dalši parametry

Atributy Označeni tabulky SILDA

Kódové Hodnota Počet Pojmenováni předmětu atributu Význam hodnoty atributu
označeni sl. atributu znaků ( identifikátor)
NAMS 6 označení silnice, dálnice sil.l.tř.:x(y) nebo xx(y)

sil.U.tř. xxx(y)
sil.I1I.tř. xxxx(y) nebo xxxxx(y)

dálnice: Dx nebo Dxx
pozn.: x..číslice, y..písmeno

NUL neevidovaná silnice
EXS NUL silnice, dálnice v provozu

005 3 silnice, dálnice mimo provoz

mimo provoz. Pokud je hodnotou atributu přímo alfanume-
rický kód ve významu identifikátoru objektu (např. označení
silnice nebo dálnice), jsou struktura a význam tohoto identi-
fikátoru uvedeny v položce význam hodnoty atributu
(identifikátor). Příklad úplného katalogového listu pro typ
objektu "Silnice, dálnice" je uveden v tab. 2.

4. Struktura databáze
ZABAGED/l byla koncipována pro využití ve dvou základ-
ních oblastech:
a) pro potřeby aplikací GlS a prostorových analýz,
b) pro automatizovanou tvorbu map I: 10 000 a menších mě-

řítek.

1997/159



Geodetický a kartografický obzor
160 ročník 43/85, 1997, číslo 8-9

Rozvrstveni objektů ve vektorovém souboru ZABAGED/l

Názey obiektu Iv co wtč wtb Názey objektu Iv co wtč wtb

vodnl toky I I I těžnl věž 23 66 4
rám + hranice užlvánl 4 5 I továrnl komln 39 4
vodnl toky + hranice užlvánl 5 18 I větrný mlýn 40 4
železničnl trať + hranice užlvánl 6 21 4 větrný motor 70 4
pouličnl dráha + hranice užlvánl 61 3 silo 41 4
vlečka + hranice užlvánl 62 3 válcová nádrž, zásobnlk 52 4
pozemnllanová dráha + hro užlvánl 63 3 vodojem věžový 53 4
silnice + hranice užlvánl 7 22 4 nástavba na budově, rozhledna 42 4
cesty + hranice užlvánl 8 4 4 stožár elektrického vedeni 9 3
břehovka + hranice užlvánl 9 I 2 chladlcl věž 67
hranice užlvánl tO 2 2 ústl šachty, štoly 24 43 4
cesty II II 3 vstup do jeskyně 45 4
elektrické vedeni 12 9 I skalnl útvary 23
silnice, dálnice 13 13 4 osamělý balvan, skála 23 4
železničnl trať 14 3 4 skupina balvanl1 46 4 4
pouličnl dráha 58 3 sesuv půdy, suť 69 I
vlečka 59 3 body výškového pole 25 82 I
lanová dráha, vlek 60 3 body polohového pole 26 83 I
ulice v intravilánu 15 O O jáma, povrchová těžba, lom 27 144 C5
produktovody 16 16 I halda, odval 28 1I2 C5
osa letištnl dráhy 17 17 I rezerva 29-31
obvod letištnl dráhy 17 2 skládka 32 74 C5
uzlový bod silničnl sltě UBS 18 4 6 usazovacl nádrž 33 75 C5
křižovatka úrovňová UBU 18 6 parkoviště 34 76 C5
křižovatka mimoúrovňová UBM 51 6 kolejiště 35 35 C5
železničnl přejezd 29 6 letiště 36 77 C5
most 7 5 6 elektrárna 37 78 C5
lávka přes vodnl tok 68 5 6 přečerpávacl stanice 38 79 C5
podjezd 24 5 6 rozvodna, transformovna 39 72 C5
tunel 25 5 hřbitov 40 I C5
propustek 26 5 6 účelová zástavba 41 1I2 C5
lávka přes komunikaci 52 I intravilán 42 22 C5
pflvoz 27 I vodnl plocha 43 18 C5
železničnl zastávka 28 6 orná pl1da a ostatnl neurč. plochy 44 O C5
brod 30 ovocný sad 45 5 C5
stožár lanové dráhy 31 3 vinice 46 80 C5
hraničnl přechod 33 6 chmelnice 47 81 C5
pflstaviště 19 12 I okrasná zahrada 48 9 C5
akvadukt, shybka 14 4 4 louka, pastvina 49 4 C5
přehradnl hráz, jez 15 I lesnl pl1da s křovinatým porostem 50 23 C5
plavebnl komora 20 I lesnl pl1da se stromy 51 2 C5
vodopád 32 I 4 lesnl pl1da s kosodřevinou 52 68 C5
zdroj podzemnlch vod I 4 živý plot,stromořadl,úzký pruh lesa 53 23
bažina, močál 18 osamělý strom leslk 5 4
rašeliniště 64 4 lesnl prl1sek 5 I
obecná budova, kostel, kaple, 20 6 4 rokle, výmol 54 84 2
žel.st, hájovna, myslivna, met.stanice stupeň 71 I
hradba, val 21 34 I vrstevnice základnl 55 9 I
zeď technického významu 35 I vrstevnice zesllená 56 92 3
rozvalina, zřlcenina 6 O vrstevnice doplňková 57 93 I
křiž, sloup kulturnlho významu 4 4 kótovaný bod 58 85 I
mohyla, pomnlk, 37 4 rezerva 59
náhrobek administrativnl územl 60 19 2
Iyžafský ml1stek 38 chráněné územl 61 48 2
kl1lna, sklenlk, 22 57 dobývacl prostor 95 2
fóliovnlk geomorfologická jednotka 62 49 2
dopravnlkový pás 65 rozvodnice 63 50 2
Poznámky: Iv označuje vrstvu, co číslo barvy, wtč tloušt'ku čáry elementu a wtb tloušt'ku bodového elementu ve vektorovém souboru ;

označení e5 ve sloupci wtb znamená centroid plošných objektů s tlouš(Jcou 5
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Pro pokrytí obou oblastí, zejména však pro potřeby apli-
kací GIS, byla zvolena grafická reprezentace objektů ve
formě jednoznačné topologicky čisté vektorové kresby, kde
každý grafický element je zobrazen pouze jednou, přičemž
je často nositelem dvou i více významů současně (silnice,
hranice užívání půdy, administrativní hranice).

Areálové objekty jsou reprezentovány obvodovou hranicí
tvořenou jednotlivými hranicemi užívání půdy a vnitřním bo-
dem (centroidem), který je nositelem informace k danému
areálu. Tato reprezentace areálových objektů umožňuje
i snadné vytváření speciálních tematických vrstev areálových
objektů (lesy, louky a pastviny, vodní plochy atd.), v nichž
jsou tyto objekty reprezentovány uzavřeným polygonem, ni-
koliv už centroidem, avšak každá hranice mezi dvěma sou-
sedními plochami je zobrazena dvakrát. Této reprezentace
plošných elementů se využívá jednak v procesu kontroly vek-
torové kresby, jednak v procesu zpětné tvorby mapy na zá-
kladě vektorových dat ze ZABAGED/1.

Objekty jsou ve vektorovém souboru rozvrstveny do co
největšího možného počtu grafických vrstev pro snadnější
rozpoznávání, manipulaci a export dat do různých systémů.
Budou slučitelné prostřednictvím standardních integrač-
ních klíčů (kódů typů objektů a identifikátorů) s bázemi po-
pisných dat správců příslušných územníchjevů (silnic a dál-
nic, železnic, vodstva, správních hranic, chráněných území
atd.). Identifikátory jsou základními z několika atributo-
vých údajů určujících blíže jednotlivé objekty v databázi
ZABAGEDIl.

Z uvedeného vyplývá, že databáze ZABAGEDIl je tvo-
řehajednak grafickými vektorovými soubory (vektorizované
mapové listy), jednak relační databází (ORACLE), přičemž
jednotlivé objekty grafických souborů jsou programově svá-
zány s příslušnými záznamy v relační databázi.

Databáze ZABAGEDIl je budována v programovém pro-
středí MGE / Microstation, z čehož vyplývá i struktura dat
v databázi. Programový produkt Microstation umožňuje roz-
vrstvit grafické elementy až do 63 vrstev; v ZABAGED/l
jsou použity všechny, některé jsou však dosud neobsazené.
Struktura MGE je dvouúrovňová. První úroveň je reprezen-
tována přiřazením kódu a názvu objektu (features) ke gra-
fickému elementu ve vektorovém souboru a zařazením to-
hoto objektu do příslušné kategorie. Druhá úroveň určuje
objekty na úrovni popisných údajů (atributů). Ne všechny ob-
jekty mají definovány atributy, ale všechny objekty musí ob-
sahovat kód a název objektu (záznam ve feature tabulce
MGE). Feature tabulka i všechny atributové tabulky jsou ve
struktuře MGE vytvořeny v relační databázi, v našem pří-
padě v databázi ORACLE. Struktura dat je však naprosto
stejná a přenositelná i pro další relační databáze podporo-
vané programovým produktem MGE, jako je SYBASE, IN-
FORMIX, INGRES a další. Rozvrstvení objektů v grafickém
souboru, včetně číselných údajů o barvě a tloušťce grafického
elementu, je uvedeno v tab. 3.

5. Zdroje dat a způsob jejich zpracování

Zdrojem prvotního naplňování ZABAGEDIl jsou aktualizo-
vané tiskové podklady Základní mapy ČR 1:10 000. Tyto
podklady jsou skenovány velmi přesným skenerem firmy
Kongsberg s hustotou 1016 dpi. Výstupní rastrové soubory
jsou transformovány do systému JTSK. Následuje stěžejní
práce při tvorbě vektorového topologicky čistého topogra-
fického modelu, což je vektorizace trans formovaných rast-
rových souborů polohopisu, vodstva a vrstevnic. Používá se
kombinace programových produktů firmy Intergraph pro po-
loautomatickou vektorizaci (GEOVEC) a dávkové zpraco-

vání (IVEC). Speciálních nástrojů programového produktu
MGE se pak používá k automatickému začišťování kresby
a kontrolám (např. uzavřenosti ploch) vektorových souborů.
Jiné nástroje MGE se pak používají pro připojování kódů ob-
jektů (features) a popisných informací (atributů) ke grafic-
kým elementům vektorového souboru prostřednictvím data-
báze ORACLE.

Výsledkem vektorizace a následné editace jsou dva vek-
torové soubory, jeden s objekty polohopisu (včetně vodstva)
a druhý s objekty výškopisu. Oba soubory lze případně slou-
čit do jednoho souboru.

6. Formy výstupů a datové formáty

výstupy ze ZABAGEDIl tvoří:
a) vektorový soubor polohopisu ve formátu DGN (případně

DXF),
b) vektorový soubor výškopisu ve formátu DGN (případně

DXF),
které se poskytují jako komplet obou souborů nebo jednot-
livě. Dočasně je dodáván také rastrový soubor polohopisu ve
formátu CIT (případně RLC) jako doplněk vektorového sou-
boru polohopisu, který prozatím neobsahuje objekty uvnitř
intravilánů (s výjimkou vodstva a vybraných liniových ob-
jektů).

Export dat včetně kódů objektů a atributů se zatím před-
pokládá ve formě komprimovaného souboru MPD datového
projektu MGE, a to zejména do systémů pracujících s MGE
na různých platformách operačních systémů nebo např. s pro-
hlížečkou dat Vistamap. Další možností je export dat ve for-
mátu Maplnfo nebo později i ve formátu obecného ASCII
souboru. Atributy byly doposud připojovány k objektům
pouze na malém (vzorovém) území. V dohledné době se po-
čítá s plošným připojováním atributů, zejména k objektům
silnic, dálnic a vodních toků, které jsou již k dispozici.

7. Současný a výhledový stav naplňování ZABAGED/l

Realizace ZABAGEDIl probíhá v souladu s edičním plánem,
tj. na území, pro které jsou k dispozici aktualizované tiskové
podklady Základní mapy ČR 1:10 000. V současné době
(květen 97) je zpracováno přibližně 1800 mapových listů,
koncem roku 1997 to bude kolem 50 % území ČR. Karto-
gram naplňování ZABAGEDIl je uveden na obr. 1.

Naplnění ZABAGEDIl pro celé území republiky se před-
pokládá do konce roku 2000, kdy by mělo být zpracováno
všech 4573 mapových listů. Dosud se detailně nevektorizují
zastavěné části obcí (intravilány). V současné době se při-
pravuje technologie pro tuto činnost. Experimentální ově-
ření této technologie bude realizováno v druhé polovině to-
hoto roku a s poloprovozním zahájením zpracování
některých intravilánů se počítá v roce příštím. Připravuje se
zařazení nového typu objektu - hranic základních sídelních
jednotek do databáze. Vstupní podklady pro tuto činnost jsou
v měřítku 1:10 000 v současné době zpracovávány ve vek-
torové formě Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci spo-
lupráce s ČÚZK.

Byla zajištěna také tvorba autorských originálů hranic,
kódů a jmen geomorfologických jednotek nejvyšší úrovně
podrobnosti (podokrsků a částí podokrsků). Tyto podklady
budou k dispozici pro celé území ČR do konce roku 1997.
Jedná se o unikátní soubor dat, jehož dopracování na rela-
tivně vysokou úroveň přesnosti a podrobnosti stanovených
jednotek bylo umožněno vznikem ZABAGED/1.

Vektorizací vrstevnic se vytvoří vektorový grafický sou-
bor výškopisu 2D, tj. dvourozměrný obraz reliéfu bez výš-
kové souřadnice z. Zatím není k dispozici dostatek volných
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~ ukončena vektorizace k 5.5.1997
~ bude vektorizováno do konce r. 1997

kapacit pro převedení tohoto souboru do 3D, tj. připojování
výškové souřadnice, a případně tvorbu digitálního modelu
reliéfu pro uživatele. Je však možno uzavřít dohodu se zá-
kazníkem, objednávajícím vektorový soubor výškopisu, že
získá vektorový soubor 2D výměnou za připojení třetí sou-
řadnice k tomuto souboru. Spolupráce na této úrovni se již
uskutečnila pro určitou část území.
Atributy nebyly dosud ve větším rozsahu k objektům při-

pojovány. Přebírání atributových dat, které jsou ve správě mi-
morezortních organizací, je v řadě případů spojeno s urči-
tými komplikacemi. Atributy, které jsou vázány na pozemní
komunikace, se nyní přebírají v plném rozsahu bez větších
problémů z dat spravovaných Ředitelstvím silnic a dálnic, za-
tímco atributy z oblasti drážních komunikací, leteckých in-
formací, rozvodných sítí, produktovodů a částečně i vodstva
nejsou prozatím na požadované úrovni k dispozici. Naopak,
kódy úseků vodních toků se nyní určují na úrovni měřítka
I: 10 000 veVýzkumném ústavu vodohospodářském T. G. M.
a předávají postupně do Zeměměřického úřadu pro ZABA-
GEDIl na základě uzavřené dohody. Počítá se také se spo-
luprací s Českým hydrometeorologickým ústavem při upřes-
ňování průběhu rozvodnic. Určité problémy dosud vznikají
při přebírání kódů a jmen chráněných území z dokumentace
organizací v resortu Ministerstva životního prostředí ČR,
i když jinak spolupráce probíhá na uspokojivé úrovni.
Z uvedeného vyplývá, že je možno v dohledné době začít

s postupným naplňováním atributů k objektům pozemních
komunikací (silnice, dálnice), vodních toků a částečně i chrá-
něných území. Současně s tím budou připojovány i atributy
k objektům, které jsou v gesci resortu ČÚZK, potřebné pro
budoucí automatizovanou tvorbu map na základě dat ze ZA-
BAGED/l.

8. Závěr

Cílem tohoto článku bylo poskytnout přehled o Základní bázi
geografických dat (ZABAGEDIl), zejména podat informace
o současném stavu z naplňování ZABAGEDIl a o problé-
mech, které se řeší nebo budou řešit v dohledné době. Hlav-
ním letošním záměrem je, aby ke konci roku 1997 bylo pře-
vedeno do vektorové formy 50 % území ČR, čímž se vytvoří
reálné předpoklady pro naplnění ZABAGEDIl na celém
území republiky do konce roku 2000.
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Obnova Základnej mapy
Slovenskej republiky 1 : 10 000
a jej perspektíva

Ing. Dušan Fičor,
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Obnova Základnej mapy Slovenskej republiky 1 : 10 000 je v zmysle zákona o geodézii a kartografii jednou zo základných
úloh rezortu. Popis priebehu obnovy za obdobie 1982 až 1996 a jej hodnotenie z technologického a organizačného hCadiska,
ako aj z hCadiskaspoločenského významu. Perspektíva obnovy do roku 2000 a prepoklady prechodu na digitálnu obnovu.

Renewal of the Basic Map of the Slovak Republic 1: 10 000 and 1ts Perspectives
Summary

Renewal ofthe Basic Map ofthe Slovak Republic 1: 10 000 represents according to the Act about Geodesy and Cortography
one offundamental tasks ofthe branch. Description ofupdating procedures during the epoch 1982 till1996 and their evalu-
ationfrom the technical and organisational point ofview as well as their social importance. Outlooks ofrenewal ti1l2000 and
expectations of a transformation to digital updating. •

1. Základná mapa Slovenskej republiky 1: 10 000
vo vztahu k zákonu o geodézii a kartografii

Zákon Národnej rady (NR) Slovenskej republiky (SR)
Č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii [1] v § 2 ods. 9 vy-
medzuje pojem "základné štátné mapové dielo". Základná
mapa Slovenskej republiky 1 : 10 000 (ZM 1O),tak ako sa de-
finuje v technickom predpise [2] (ďalej len "Inštrukcia"),
spÍňa všetky kritéria základného štátneho mapového diela,
pretože je kartografickým dielom, ktoré súvislo zobrazuje
štátne územie, má základný všeobecne yyužitel'ný obsah, je
vyhotovené podl'a jednotných zásad a jeho vydavatel'om je
štátny orgán, menovite Úrad geodézie, kartografie a katastra
(ÚGKK) SR:

Uvedené atribúty ZMlO predurčili toto základné štátne
mapové dielo aj ako základnú bázu pre geografický infor-
mačný systém (GIS), tak ako to ustanovuje zákon [1] v § 2,
ods. 12.

2. Obnova ZM10,jej technológia a organizačné zabezpe-
čenie

Inštrukcia [2] definuje obnovu ZMlO ako "opravu tlačových
podkladovpredcházdajúceho vydania, prípadne vyhotovenie
nových tlačových podkladov. Jej výsledkom sú aktualizované
tlačové podklady a výtlačky ďalšieho obnoveného vydania
ZMlO". Z definície vyplýva, že obnova sa nechápe ako jed-
norázový vydavatel'ský akt, ale ako nepretržitý proces aktu-
alizácie p6vodných tlačových podkladov v závislosti na pe-
riodicite zmien.v území. Ustanovenia Inštrukcie [2] sú na
potrebnej úrovni podrobnosti závazných technologických
krokov rozpracované v metodickom návode [3]. Obnova za-
čína prípravnými prácami, v rámci którých sa založí sprie-
vodný záznam, zabezpečia sa číselné a grafické podklady,
vyhotoví sa podklad pre topografický originál a vyhotovia sa
podklady pre náčrty a koncepty. V etape topografického spra-
covania sa porovnajú zmeny vyhodnotené z aktuálnych le-
teckých meračských snímok so skutočnosťou v teréne. Zi-
stené rozdiely sa domerajú alebo inak doplnia a doplnia sa
kvalitatívne parametre vyhodnotených objektov. Súčasťou

týchto prác je preverenie prípadných zmien v geografickom
názvosloví, ktoré sa na podklade 1. vydania ZM 1Opostupne
štandardizovalo v rokoch 1983 až 1994 [4]. Podl'a výsled-
kov topografického spracovania sa buď opravia priamo tla-
čové podklady predchádzajúceho vydania, buď sa vyhoto-
via nové, v závislosti na množstve zmien. Obnovené
tlačové podklady sa rozmnožia vo vopred stanovenom tla-
čovom náklade ofsetovou tlačou. Výtlačky obnoveného vy-
dania sa neodkladne distribujú do siete mapových služieb
a príjemcom pracovných výtlačkov podl'a schváleného roz-
del'ovníka [5]. ., .

Kvalita prác pri obnove ZM 10 je zabezpečená systémom
vstupných a výstupných kontrol a osobitne pracovníkmi, kto-
rých menuje vydavatel', ktorí majú oprávnenie udel'ovat sú-
hlas na tlač (imprimatur) a súhlas na rozširovanie na každý
menovitý mapový list (ML).

Obnova ZMlO, tak ako v predchádzajúcom období jej
tvorba, patrí k základným úlohám rezortu geodézie, karto-
grafie a katastra. Zákon [l] túto skutočnosť podstatne viac
ako predchádzajúci zákon Č. 46/1971 Zb. o geodézii a kar-
tografii zd6razňuje, a to v § 4 ods. 2 písmoe). V rokoch 1982
až 1986, t. j. v období kedy sa obnova rozbiehala súbežne
s dokončovaním tvorby [6], úlohu zabezpečovala bývala
Správa geodézie a kartografie v Bratislave (SGK) a jej vy-
konávatel'mi boli bývalé národné podniky Geodézia so síd-
lami v Bratislave, v Žiline a v Prešove spolu so Slovenskou
kartografiou, n. p., Bratislava. Decentralizácia výrobných ka-
pacit sa počas tvorby ZMlO osvedčila, preto obnovou ZMlO
boli poverené opatovne uvedené rezortné organizácie, avšak
objednávatel'mi prác od roku 1987 sa stali SGK a dve bývalé
krajské správy geodézie a kartografie, každá v rozsahu svo-
jej územnej p6sobnosti. Zásadná organizačná zmena nastala
po radikálnej reštrukturalizácii rezortu v rokoch 1991 až
1992, d6s1edkom ktorej sa obnova MZlO dostala do p6sob-
nosti novokonštituovaných katastrálnych úradov (KÚ) so síd-
lami v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach s účin-
nosťou od 1. 1. 1993 (topografické a kartografické spracova-
nie) a tiež do p6sobnosti Geodetického a kartografického
ústavu Bratislava (GKÚ), ktorý mal zodpovedať za karto-
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Kraj Plocha Počet Podiel Pokrytie
vkm2 ML v% plochy %

Bratislavský 2053 118 4,2 100
Trnavský 4148 239 8,5 100
Trenčiansky 4501 259 9,2 100
Nitriansky 6343 365 12,9 100
Žilinský 6788 390 13,8 60
Banskobystrický 9455 544 19,3 55
Prešovský 8993 517 18,3 47
Košický 6753 388 13,8 90

SR spolu 49034 2820 100,0 81

grafické spracovanie, tlač a vydávanie ZMlO. Tetnto organi-
začný model nebol vyhovujúci z dovodu odlišného zamera-
nia KÚ, preto sa k I. I. 1995 obnova ZM lOv plnom rozsahu
predelimitovala do GKÚ.

3. Časový priebeh obnovy

V začiatočnom, pópravnom štvorročnom období sa obnovilo
len 70 ML, čo predstavuje 2,5 % celkového počtu ML. V ná-
sledujúcom období od roku 1987 do roku 1991 sa obnovilo
1402 ML (49,7 %) a v období 1992 až 1996 ďalších 754 ML
(26,7 %). Ku koncu roka 1997 bude vydaných 2292 ML, čím
bude územie SR pokryté na 81 %. (Rozdiel v celkovom po-
čte 2820 ML oproti 2786 ML uvádzaných v póspevku [6]
vyplýva z rozdelenia bývalej Českej a Slovenskej Federatív-
nej Republiky, keď dosledkom tohto rozdelenia bolo prede-
limitovaných z Českého úřadu zeměměřického a katastrál-
ního 34 hraničných ML pod správu ÚGKK SR.)

Obdobne ako tvorba, završená 1. vydaním, tak aj obnova
ZMlO je riadená v závislosti na doležitosti územia, pričom
sa optimálne využíva dislokácia mapovacích pracovísk v Bra-
tislave, v Žiline a v Prešove. Do roku 1993 bola obnova kon-
centrovaná na vefké územné celky, tzv. "regióny" a v rámci
nich na ich centrá. Ďalší priebeh obnovy od roku 1994 mal
vychádzať z Koncepcie [7].

Súčasný stav pokrytia územia SR sa musí nevyhnutne po-
sudzovať predovšetkým z hfadiska nového územného a správ-
neho usporiadania SR, tak ako vyplýva zo zákona NR SR
č. 22111996 Z. z. a nariadenia vlády SR Č. 25811996 Z. z.,
ktorými sa jednoznačne vymedzil územný rozsah nových
krajov a okresov. Prehfad pokrytia jednotlivých krajov ob-
noveným vydaním ZMIO poskytuje tabufka 1.

V priemete na územie okresov by sa dalo konštatovať, že
k 31. 12. 1997 nebudú obnovou dotknuté len 4 okresy, a to
Námestovo a Tvrdošín zo Žilinského kraja, Krupina v Ban-
skobystrickom kraji a Stará Lubovňa v Prešovskom kraji.

Interval obnovy (definovaný ako časový rozdiel medzi 1.
vydaním a obnoveným vydaním, resp. medzi dvoma po sebe
následujúcimi obnovenými vydaniami) je vefmi rozdielny
a pohybuje sa od 3 do 23 rokov. Výrazne však prevláda in-
terval 3 až 10 rokov, do ktorého spadá 55 % ML, v intervale
II až 15 rokov je 32 % ML, v intervale 16 až 20 rokov je
II % ML a v intervale 21 až 23 rokov je len 2 % ML. Prie-
merný interval je približne 10 rokov. Tým, že sa na obnovu
uprednostňovali centrá regiónov, dnes možno konštatovať, že
z územia každého krajského sídla sa ZMlO obnovila aspoň
dvakrát. Dokumentuje to tabufka 2.

4. Koncepcia obnovy ZMIO
Zložitý proces transformácie slovenskej ekonomiky po roku
1989 mal prirodzený dopad aj na aktivity v oblasti geodézie

Krajské Počet 1. vydanie 1. obnova 2. obnova
sídlo ML rok(y) rok(y) rok(y)

Bratislava 35 1973 až 1976 1982až 1985 1987ažl990
Trnava 12 1972 až 1976 1987 1993
Trenčín 9 1977 1987 1993
Nitra 14 1977 až 1980 1988 1997
Žilina 8 1978až 1980 1985 1989
Banská Bystrica 35 1974až 1980 1987 1990
Prešov 24 1977 až 1981 1985 1991
Košice 28 1975až 1977 1987 1991

a kartografie, čo sa prejavilo v prvom rade uvofnením regu-
lovaného využívania tzv. máp pre hospodársku výstavbu pre
právnické aj fyzické osoby k 1. 4.1991. V pópadě ZMlO sa
to prejavilo zrušením označenia 2. verzie polohopisu "T ...
É", s tým že po roku 1992 sa vydávala iba jedna verzia ob-
sahujúca aj zemepisnú a pravouhlú rovinnú sieť súradníc
a body základného polohového a výškového bodového pofa.

Zhodnotili sa reálne kapacitné možnosti rezortu a po do-
hode s Ministerstvom obrany SR sa prijala v roku 1993 Kon-
cepcia [7], podfa ktorej sa do roku 2000 bude pokračovať
v tvorbe, obnove a vydávaní doterajšieho súboru štátnych ma-
pových diel stredných mierok bez zásadných obsahových
a formálnych zmien.

Pre ZMlO sa vytýčil vcelku smelý, ale na vtedajšie po-
mery reálny cief - dokončiť do roku 1997 (pópadne 1998)
prvý cyklus obnovy na celom území SR. Na dosiahnutie cie-
fa bolo odporúčané zvýšiť počet ročne aktualizovaných ML
od roku 1994 na 300 až 350 oproti dovtedajšiemu počtu 160
až 230 ML. Doslednou harmonizáciou spracovatefských etáp
by sa mala výrazne zvýšiť aktuáfnosť obnovovaných ML z 2,5
roka (priemer pri I. vydaní) na 1,3 roka po prvom cykle a ne-
skor na ideálny I rok. Zvýšený ročný objem obnovy by mal
zároveň zabezpečiť obsahovo homogénny a relatívne aktu-
álny grafický podklad na vytvorenie lokalizačnej bázy úda-
jov pre celoštátny GlS. Z technologickej stránky Koncepcia
[7] nepočíta so zmenou klasickej technológie do horizontu
skončenia I. obnovy, avšak predpokladá v závere 90-tych ro-
kov postupné zavádzanie digitálnej techniky do obnovy.

S odstupom 3 rokov od prijatia tohoto závažného doku-
mentu možno aspoň čiastočne hodnotiť predpokládané zá-
mery:
- aktuálnosť obsahu (chápaná ako časový rozdiel medzi ro-

kom vydania a rokom vyhotovenia topografického origi-
nálu) je na predpokladanej úrovni 1,3 roka. Z celkového
počtu dosiaf obnovených ML sa v rámci I roka spracovalo
i vydalo 3 % ML, s odstupom I roka 70 % ML, s odstu-
pom 2 rokov 24 % a s odstupom 3 až 5 rokov 2 % ML;

- počty obnovených ML (v roku 1994 -106, v roku 1995-
128, v roku 1996 - 104 a v roku 1997 sa plánuje 101) sú
hlboko pod predpokladaným objemom 300 až 350 ML, čo
evidentne nedovolí dokončiť 1. cyklus obnovy v roku 1998.
Pričinu nežiadúceho stavu treba hfadať v enormnom úsilí
prednostne uspokojiť naliehavé spoločenské potreby, kto-
rých ťažiskom je transformácia vlastníckych vzťahov a znej
vyplývajúca presná evidencia týchto vzťahov v katastri ne-
hnutefnosti. Na zabezpečenie celého komplexu úloh, s tým
súvisiacich, bývalé KÚ už začiatkom roku 1994 predispo-
novali prakticky všetky disponibilné kapacity, takže do
GKÚ sa predelimitoval len zvyšok povodných pracovísk
fotogrametrie;

- výrazný krok sa však vykonal na ceste k prechodu na di-
gitálne technológie obnovy. Predovšetkým sa vytvoril le-
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gislatívny priestor prostredníctvom zákona [1]. Na základe
overených výsledkov výskumu [8] schválil ÚGKK SR
Koncepciu Základnej bázy údajov (ZBÚ) GlS [9], ktorá sa
začala od roku 1996 realizovať tým, že sa pristúpilo k sys-
tematickému budovaniu ZBÚ GIS, predbežne v rastrovej
forme.

5. Perspektíva obnovy ZMIO

Uvedené koncepčné dokumenty [7], [9] majú spoločného
menovatefa, ktorým je ZMIO. Na jej vytvorenie vynaložila
spoločnosť podľa [7] cca 105 miliónov Kčs a na jej obnovu
vynakládá ročne asi 5 miliónov SK.
Temer 3 desaťročia existencie ZMIO sú dostatočnou záru-

kou aj jej úžitkovej hodnoty, ktorú možno zvyšovať postupnou
modernizáciou výrobných prostriedkov a technológií. Kon-
cepcia [9] predpokladá, že už v priebehu roku 1997 sa prik-
ročí k budovaniu ZBÚ GlS vo vektorovom tvare. Na jej pod-
poru poslúži "Katalóg objektov lokalizačného základu GlS",
ktorý bol rozhodujúcimi potenciálnymi používateľmi v prie-
behu roka 1996 posúdený a prijatý. Vzhľadom na to, že "Ka-
talóg ... " je prakticky totožný s obsahom ZM 1O,je vecou re-
zortu geodézie, kartografie a katastra koľko prostriedkov vloží
v najbližších rokoch ako do klasickej technológie obnovy, tak
do nákupu digitálnej vyhodnocovacej techniky a súbežnej prí-
pravy kvalifikovaných technických pracovníkovo
Je evidentné, že súčasné tempo obnovy cca 100ML (3,5 %

územia) ročne by sa malo zdvojnásobiť, aby v horizonte roku
2000 bol dokončený 1. cyklus obnovy na celom území SR.
Za takéhoto predpokladu by časový rozsah vstupných infor-
mácii do ZBÚ GlS, ako celku, neprekročil hodnotu 13 ro-
kov. Bude vecou správcu a používateľov ZBÚ GIS, aby zhod-
notili, či táto krajná hodnota aktuálnosti postačí, alebo ju
treba skrátiť na inú optimálnu hodnotu.
Správnosť orientácie budúceho vývoja obnovy ZMIO

možno konfrontovať so zahraničím. Ideálnou padou na to je
CERCO (medzinárodná vládna organizácia predstaviteľov

geodetických a kartografických služieb európskych štátov
združených v Rade Európy), kde sa pravidelne hodnotí úro-
veň národných služieb, toho-ktorého štátu. Podľa správy
z XIX. plenárneho zasadania CERCO [10] viaceré vyspelé
národné služby sústreďujú svoje úsilie do danej oblasti (napr.
Česko, Dánsko, Holandsko, Maďarsko, Slovinsko a ďalšie).
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Digitální model území 25 -
- struktura datové báze

Ing. Zdeněk Martinec,
Vojenský topografický ústav Dobruška

Rozdělení dat Digitálního modelu území 25 (DMÚ 25) do 7 logických vrstev a 20 coverage. Popis tabulek a atributů. Ukázka
katalogového listu. Popis externích tabulek, popis atributů.

The Digital Territorial Model 25 - Structure oj the Data Base
Summary

Data separation oj the Digital Territorial Model 25 into seven logic layers and twenty coverages. Description oj tables and
attributes. Example oj a catalogue sheet. Description oj external tables, description oj attributes.

Pod pojmem DMÚ 25 se rozumí vektorová databáze in-
formací o topografických objektech ajevech. Přesností zo-
brazení a mírou zevšeobecnění územní reality odpovídá

topografickým mapám měřítka 1:25 000. Základním prv-
kem této databáze je topografický objekt, např. vodní plo-
cha, část vodního toku, úsek komunikace, most, strom
a jiné. Údaje o topografických objektech jsou v databázi
zobrazeny tzv. definiční bodovou množinou (uspořádaná
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VRSTVA JMÉNO POPIS POLY ARe NODE POINT
eOVERAGE

Vodstvo VODI Vodní plochy, vodní toky, objekty na ti' ti' ti'

vodních tocích ti' ti'

VOD2 Hloubnice, místa měření hloubky ti' ti' ti'

SIT Říční síť a objekty na ní ti' ti'

Komunikace KOM Všechny typy pozemních komunikací a ti' ti'

objekty na nich

PE trasy PET Elektrická vedení, produktovody ti' ti' ti'

a zařízení na nich

Rostlinný LESY Plošné porosty a samostatně stojící ti'

a půdní kryt stromy

POR Liniové porosty a průseky v lesích ti'

PUDY Půdní typy ti'

Sídla ZASI Bloky budova průmyslové a jiné areály ti'

průmyslové a
jiné

topografické ZAS2 Objekty vyjádřené bodovou ti'

objekty topografickou značkou

BUD Jednotlivé budovy ti'

OBRS Obrysy sídleních jednotek ti'

Hranice a SPRV Hranice správních celků ti' ti'

ohrady
REZ Hranice rezervací a chráněných území ti'

VVP Hranice vojenských výcvikových ti'

prostorů

OPL Ploty a ohrady ti'

Terénní reliéf VRST Vrstevnice ti'

VOBJ Výškové objekty (terénní tvary),
objekty mikroreliéfu ti' ti'

VYSB Výškové body ti'

GEOB Geodetické body ti'

n-tice souřadnic x, y bodů definiční bodové množiny)
a množinou kvalitativních, kvantitativních a popisných
atributů.

Seznam topografických objektů, včetně jejich atributů, je
uveden v Katalogu topografických objektů. V tabulce 1 je
ukázka popisu objektu v Katalogu topografických objektů.

Databáze DMÚ 25 je vytvořena a spravována systémem
ARC/lNFO firmy ESRI na pracovních stanicích Hewlett
Packard.

Data v DMÚ 25 jsou organizována po listech map měřítka
1:25000. Obsah topografické mapy je pak rozdělen do sedmi
logických vrstev.

Jsou to:
1. Vodstvo.
2. Komunikace.
3. Potrubí, energetické a telekomunikační trasy.
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4. Rostlinný a půdní kryt.
5. Sídla, průmyslové a jiné topografické objekty.
6. Hranice a ohrady.
7. Terénní reliéf.
Obsah jednotlivých logických vrstev je v DMÚ 25 rozdě-

len do 20 coverage. Podle toho, jaké typy objektů coverage
obsahuje, tj. zda jsou klasifikovány polygony, arcy, nody
nebo pointy, jedná se o polygonové nebo liniové coverage.
Jméno coverage tvoří nomenklatura mapy 1:25 000 a jméno
vrstvy. Tabulka 2 ukazuje rozdělení logických vrstev do jed-
notlivých coverage a to, jaké typy objektů jsou zde klasifi-
kovány.
Z tabulky 2 je zřejmé, že pouze u coverage PET, VYSB

a GEOB jsou body (samostatně ležící body) klasifikovány
jako pointy (záznam uložen v .PAT tabulce). U ostatních co-
verage je bod klasifikován jako polygon o rozměrech
lxl m (klasifikovaný objekt leží v těžišti tohoto polygonu
a jeho záznam je uložen v .PAT tabulce s ostatními polygo-
novými objekty). Tento způsob byl zvolen z toho důvodu,
aby se mohly klasifikovat dohromady plošné a bodové ob-
jekty a nezvyšoval se počet coverage.
U liniových objektů je klasifikován arc (záznam uložen

v .AAT tabulce) a u bodových objektů na linii je klasifiko-
ván node a záznam je uložen v .NAT tabulce.

3.1 Popis interních tabulek .PAT, .AAT, .NAT

Podle toho, jaké geometrické typy objektů jsou v coverage
klasifikovány (polygon, arc, node, point), jsou příslušné in-
terní tabulky .PAT, .AAT, nebo .NAT doplněny o dvě uživa-
telské položky s názvy NASE-ID a STYP.
V položce NASE-ID je číslo, které je pro daný objekt jed-

noznačné v rámci celé mapy měřítka 1:25 000. Pokud je ob-
jekt klasifikován, potom v položce STYP je uloženo kódové
označení typu objektu (např. AN 010, viz tabulka 1).

3.2 Popis externích tabulek

Externí tabulky jsou vytvořeny a uloženy v INFO databázi
systémuARC/lNFO. Jména těchto tabulekjsou tvořena třemi
alfanumerickými znaky a jsou totožná se jmény atributů (viz
tabulka 1). Obsahem těchto tabulek jsou hodnoty atributů,
které přísluší jednotlivým objektům.
Každá z tabulek má dvě položky, které jsou označeny ID

a HODNOTA. V položce ID je uloženo jednoznačné číslo
objektu (totožné s hodnotou v položce NASE-ID příslušné
interní tabulky) a v položce HODNOTA je uložena hodnota
atributu nebo hodnota kódu atributu.
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3.3 Popis atributů

Atributy jsou trojího druhu:
a) položka z předem definované tabulky hodnot atributu,
b) číselná hodnota,
c) alfanumerická hodnota.

V případě ad a) jsou předem definovány hodnoty atributu
např. takto:

Hye - typ břehu
000 neznámý
201 zpevněný
202 srázný

203 hráz
204 zeď
999 jiný

V externí atributové tabulce je pak v položce HODNOTA
zapsán kód atributu, tj. číslo O, 201, 202, 203, 204 nebo 999.

V případě ad b) je v položce HODNOTA externí atribu-
tové tabulky zapsána přímo hodnota atributu, např. u atributu
LTl přímo počet kolejí.

V případě ad c) je v položce HODNOTA extemí atribu-
tové tabulky zapsána přímo hodnota atributu, např. u atributu
NAM jméno objektu (znakový řetězec např. "Poleský ryb-
ník") nebo u atributu NA5 označení komunikace (alfanume-
rický řetězec, např. E55).

Typy atributů včetně tvaru zápisu jsou popsány v Katalogu
topografických objektů.

4. Propojení grafické informace s atributy

Z předchozího popisu vyplývá, že všechny topografické ob-
jekty, ať jsou jakéhokoliv geometrického typu (point, poly-
gon, arc, node) ajsou umístěny v kterékoliv coverage (VOD 1,
VOD2, KOM ... atd.), mají své hodnoty atributů uloženy ve
společných atributových tabulkách. Znamená to, že v rámci
jednoho listu topografické mapy 1:25 000 je vytvořena pouze
jedna atributová tabulka pro každý atribut (HGT, HDP, NAM
... atp.)

Spojení mezi topografickými objekty (jsou to klasifiko-
vané geometrické objekty v coverage) a mezi jejich atributy,
tj. mezi interními tabulkami a externími tabulkami je řešeno
pomocí relací. Relačním klíčem je jednoznačné číslo ob-
jektu uložené v položce NASE-ID příslušné interní tabulky
a v položce ID externí atributové tabulky. Relace se vytvoří
pro každou coverage zvlášť a popíší se relační vztahy na ta-
bulky těch atributů, které se v dané coverage mohou vysky-
tovat (atributy všech objektů dané coverage), a relační
vztahy na tabulku SEZNAM_ ,jméno vrstvy", kde je se-
znam všech možných objektů v dané coverage a u každého
objektu seznam všech jeho atributů, které může objekt ob-
sahovat.

Vazba mezi objektem a jeho atributy je potom tvořena ná-
sledujícím způsobem:
- pokud je objekt klasifikován, obsahuje položka STYP kó-

dové označení typu objektu (jinak je prázdná),
- pro dané kódové označení se v tabulce SEZNAM_xxx zjis-

tí jména atributů, které mohou být pro daný objekt napl-
něny,

- pro příslušné NASE·ID klasifikovaného objektu se v ex-
terních tabulkách vyhledají hodnoty nebo kódy jeho atri-
butů.

Pozn:Ne všechnygeometrickéobjektymusí být klasifikoványa ne
všechnyatributypro klasifikovanýobjektmusí být naplněny.

Příklad propojení objektů s atributy pro coverage VaDl
je na obr. 1.

5. Závěr

Takto vytvořená struktura databáze je vhodná pro naplňování
dat, protože splňuje požadavky na oddělení atributů od gra-
fické informace a umožňuje tak libovolnou změnu počtu
atributů u libovolných objektů pouhým přidáním (nebo zru-
šením) jména atributu do příslušné tabulky SEZNAM_xxx,
vytvořením info tabulky stejného jména, opravou programu
pro zápis atributů a doplněním relačních vztahů.

LITERATURA:

BŘOUŠEK,L.-ČOCHNAŘ, K.: Katalog topografickýchobjektů.
Dobruška,VTIS, 1994.

Lektoroval:
RNDr. Ing. Jaroslav Uhlíř,
Zeměměřický úřad, Praha

V listopadu letošního roku uplyne již 30 let od konání I. kar-
tografické konference (1.-3. listopadu 1967, zámek v Libli-
cích u Mělníka). Již tato skutečnost a následná řada pravi-
delných setkání jsou dokladem životnosti a prospěšnosti
tradice kartografických konferencí. Připomeňme si alespoň
data jejich konání:

1967 - Liblice u Mělníka
1969 - Praha
1972 - Bratislava
1975 - Brno
1978 - Banská Bystrica
1981 - Janské Koupele

1984 - Bratislava
1987 - Pardubice
1990 - Prešov
1993 - Brno
1995 - Bratislava

Geodetický a kartografický obzor věnoval kartografic-
kým konferencím pozornost již od roku 1967. Současné
číslo letošního ročníku našeho časopisu, jímž listujete, je
též převážně věnováno konferenčním materiálům a bylo při-
praveno jako dvojčíslo, ve dvojnásobném rozsahu oproti
běžným 24 stránkám.

Vydavatelé časopisu - Český úřad zeměměřický a katast-
rální a Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej re-
publiky společně s redakční radou i redakcí přejí jednání
12. kartografické konference mnoho zdaru.
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Hodnotenie kartografických nástrojov
vo vybraných produktoch GIS

RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.,
katedra kartografie, geoinformatiky

a diarkového prieskumu Zeme, PríF UK v Bratislave

Hodnotia sa komerčné programy GIS (Maplnfo a TopoL) Z hládiska disponibility v oblasti počítačovej kartografie s dorazom na
možnost' tvorby základných mapových syntaktických typov, ktoré charakterizoval a kategorizoval J. Pravda (1990). Analyzujú sa
štandardné kartografické nástroje programov, ako aj ich používateľské nadstavby a doplňujúce moduly, ktoré spríjemňujú a roz-
širujú možnosti tvorby kartografických znakov a máp. Zhmutie hodnotenia - obidva programy disponujú bohatou paletou ná-
strojov na tvorbu viičšiny syntaktických typov s výnimkou smerových a izogradačných. Kvalitne sú rozpracované najmii nástroje
na tvorbu figurálnych znakov a kartodiagramov. Ale problematická tvorba priestorových, štruktúmych, prekrývajúcich sa areá-
lových a niektorých dálších znakov, znižuje kartografický potenciál vybraných programov pre široko spektrálnu realizáciu máp.

Evaluation of Cartographic Tools in Selected GIS Products
Summary

The GIS commercial programmes (Maplnfo and TopoL) are evaluatedfrom the disposition point ofview in the area of computer
cartography with the emphasis on the possible creation of fundamental map syntax types that have been characterized and cate-
gorized by J. Pravda (1990). The standard cartographic tools ofprogrammes are analyzed as well as their user superstructure and
completing modules which make more user friendly and broader the possibility of creation of cartographic symbols and maps.
It should be stated that both programmes posses a wide range of tools of creating the most syntactic types, the directional and
isograde types excluded. Especially the tools of creation offigural signs and cartodiagrammes are solved in high quality. Ne-
vertheless the creation of spatial, structural, overlapping areal and some other signs remains problematic. This lessens the
cartographic chances of selected programmes to be applied in wide spectrum of map realization.

Do mapovej tvorby dnes intenzívne prenikajú geoinformačné
technológie, ktoré poskytujú množstvo nástroj ov na tvorbu
máp a sú prístupné čoraz širšiemu spektru používatefov.
Často však používatef, bez kartografických znalostí, má pro-
blém správne a efektívne použiť kartografické nástroje pou-
žívaného programu geografického informačného systému
(GlS), alebo naopak, kartograficky vzdelanému používate-
fovi zasa v programe chýbajú, alebo sú obmedzené pre daný
účel ich použitia. Pod kartografickými nástroj mi pritom chá-
peme všetky programové postupy, ktoré umožňujú tvorbu
kartografických znakov a máp.

V nadvaznosti na uvedenú problematiku počítačovej kar-
tografie (tvorby máp pomocou programov GIS), sme sa v na-
šom príspevku zamerali na hodnotenie kartografických ná-
strojov vo vybraných programov GIS z hfadiska ich možností
mapovej znakoskladby, t.j. tvorby jednotlivých mapových
syntaktických typov, ako ich charakterizoval a kategorizoval
J. Pravda [1].

Hodnotili sme dva komerčné programy GIS na platforme
OS WINDOWS (Maplnfo a TopoL). Vybrané programy sú
u nás cenovo dostupné a podfa nášho názoru aj rozšířené pri
tvorbe najma tematických počítačových máp. Na ich výber
nás viedli nielen tieto skutočnosti, ale aj to, že nie sú pred-
stavitefmi programov "šitých" na mieru (ako napr. systém
ArtMIS [2]), resp. špeciálnych systémov v kontexte vačších
technologických celkov, ako je napr. Map Publisher, Map Fi-
nisher, resp. MapSetter v systéme MGE Intergraph, v kto-
rých sú presne určené počítačové postupy kartografickej
tvorby až po konečnú formu kartografického produktu. V po-
slednom rade výber ovplyvnili aj naše skúsenosti z používa-
nia vybraných programov a informácie získané z literatúry
[3], [4], [5].

2. Mapová syntax

Dovod, prečo sme si vybrali za hodnotiace kritérium mapovú
syntax, tj. "teoretický model, grafický vzor, paradigmu, prin-
cíp, pravidlo mapovej znakoskladby, resp. skladania (vkla-
dania, umiestňovania) znakov do mapovej osnovy" [1, s. 82]
spočíval v reprezentatívnosti a v prehfadnosti kategorizova-
ných mapových syntaktických typov.

Hodnotenie vybraných programov GIS by bolo neúplné, ak
by sme do hodnotenia nezahrnuli ich možnosti tvorby a zo-
brazenia mapovej osnovy, ktorá može mať podfa J. Pravdu
[1, s. 77 a 78] charakter:
- matematicko-kartografického zobrazenia,
- mapových schém, blokdiagramov, plánov, pohfadových

máp, mapových grafov, profilov, rezov apod.,
- anamorfných máp, resp. topologických zobrazení.

Obidva programy majú štandardne zabudovaný zemepisný
a karteziánsky súradnicový systém s možnosťou vzájomných
transformácií a TopoL aj súradnicový systém Jednotnej tri-
gonometrickej siete katastrálnej a klad mapových listov na-
šich mapových diel. Maplnfo poskytuje množstvo matema-
ticko-kartografických zobrazení všetkých typov (pravé,
nepravé, konformné, ... ). TopoL má len dve (Křovákovo
a Gaussovo- Kriigerovo), u nás najčastejšie používané v praxi.

Mapové schémy a plány sa dajú vytvárať v oboch progra-
moch, tvorba ďalších osnov (blokdiagramov, profilov, ... ) je
zložitá a prácna, ale možná pomocou štandardne zakompo-
novaných kresliacích funkcí systémov CADI), ako je naprí-

I) Computer Aided Design - počítačom podporované navrhovanie
projektovania.
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Obr. 1a Prehl'ad základných mapových syntaktických typov
(podľa J. Pravdu 1990)

klad tvorba kriviek, resp. formou vektorizovania ich rastro-
vých predlOh.
Topologické zobrazeni a tvoria osnovu drvivej vačšiny pro-

gramov GIS založených na vektorových digitálnych štruktú-
rach a naše testované programy nie sú výnimkou. Topolo-
gickým zobrazeniam, resp. anamorfným mapám v kartografii
a v GIS sa bližšie venujeme v prácach [6, 7].

Pri vyčleňovaní syntaktických typov J. Pravda použil tieto
klasifikačné príznaky:
I. typizačno-znakové: SF - figurálne, SL - lineárne čiarové,

SA - diskrétne a SA - spojité areálové,
2. kvalitatívne (Q) a kvantitatívne (M),
3. lokalizačné: Top - topografická lokalizácia, Schem - sche-
matická lokalizácia,

4. špeciálne: Dens - hustotné, Diagr - diagramové, Curs -
smerové, Int - intenzitné, kvantitatívne odstupňované, Iso-
grad - izogradačné, izočiarové, Anamorph - anamorfné.

Na základe uvedených príznakov vyčlenil autor 16 zá-
kladných mapových syntaktických typov, ktoré postupne
rozoberieme, pričom sa pridržíme označenia zavedeného
J. Pravdom, znázomeného na obr. la, resp. na schéme -
obr, lb.
Všetky uvedené typy znakov hodnotené programy posky-

tujú, pričom Maplnfo má v štandardnej ponuke 36 figurál-

a Top-Schem S.lo, Top_Schem)

s. Dens, S.IM, Dens)
M

I Diagr s. 1M,Diagrl

a Top-Schem SL10, Top_Schem)....•..
SL •... ....

Curs....
SL10-M, Cursl
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I Diagr SL1M,Diagrl

a Top-Schem S.10, Top_Scheml

S•
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Sl O-M Isograd
SlIO_M, Isograd)

IS" Sl' S.I (MI Anamorph S IAnamorphl

Obr. lb Skrátená schéma klasifikácie základných mapových
syntaktických typov (podľa J. Pravdu 1990, s. 87)
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Obr. 2 Ukážka štandardných areálových znakov
programu TopoL

nych znakov v 48 vefkostiach typografických bodov (tb),
77 čiarových v 7 veIkostiach tb a 71 areálových znakov bez
možnosti zmeny veIkosti vzoru. Všetky sú v 255 farbách
s možnosťou definovania farby popredia (vzorky) a pozadia
(podkladu vzorky) v areálových znakoch. TopoL štandardne
ponúka 50 figurálnych, 26 čiarových a 108 areálových zna-
kov, ukážka je na obr. 2, pričom vefkosť figúr, resp. hrúbka
čiar se stanovuje v milimetroch, taktiež v 255 farbách, ale
bez možnosti definovania pozadia a popredia.
Kvalitatívne príznaky sú v programoch prezentované far-

bou a typom znaku, ktorým je charakterizovaný geografický
objekt rovnakej kvality. Kvantita je uložená v nepriestorovej
charakteristike (atribúte) každého graficky prezentovaného
geografického objektu, ktorý móže prezentovať v číselnej
forme zároveň ich vnútomú kvalitatívnu rozdielnosť.
Presná lokalizácia znaku vzhIadom na danú mierku je daná

rozlišovacou úrovňou vstupných údajov. V podstate každá
lokalizácia, okrem lokalizácie znaku na bod na základe geo-

1997/171



Geodetický a kartografický obzor
172 ročník 43185, 1997, číslo 8-9

a) L1 @ O ~ • O O

b) )() ( ):::( •. Q ". "'-

Obr. 3 Ukážka figurálnych znakov programov Maplnfo
a - geometrické, b - symbolické, c - obrázkové
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Obr. 4 Ukážka špeciálnej sady figurálnych znakov programu

Maplnfo-Oil&Gas

detických súradníc, je schematická a súvisí s použitými tech-
nikami digitalizácie v programoch GlS, resp. s procesmi ge-
neralizácie obsahu mapy pri prechodě na menšiu mierku
(napr. vypúšťanie lomových bodov v čiarach splňajúce za-
dané kritériá - presahu, vybočovania, ... ).

3. Hodnotenie základných syntaktických typov, subty-
pov a variantov

Každý syntaktický typ sa člení na subtypy a varianty, pričom
sa toto členenie považuje za otvorené v závislosti od rozvoja
mapovej syntaxe, resp. našich poznatkov o nej. V ďalšom sa
budeme zaoberať hodnotením programov Maplnfo verzie 4.0
a TopoL verzie 4.0 z hIadiska prezentácie mapových syn-
taktických typov (MST), subtypov a variantov uvedených na
obr. la, lb. Číslice 1-16 označujú poradie MST.

SF (Q, Top - Schem) 1,2
- typ topograficky, resp. schematicky na bodoch lokalizova-
ných kvalitatívnych figurálnych znakov. Topografický typ sa
ďalej člení na tri subtypy: geometrické (Geom), symbolické
(Symb) a obrázkové (Pict). Schematický typ sa člení na sub-
typy: usmemená, sprostredkovaná lokalizácia (Dirig) a pri-
bližná lokalizácia (Cca) a ich varianty: Geom, Symb, Pict,
alfanumerické (Alphanum) figurálne znaky a pomenovania
(Nom) chápané ako znaky v dosledku ich rozlíšenia (druhom
písma, vefkosťou, farebnosťou, ... ).
Všetky subtypy aj varianty sa dajú vytvoriť v obidvoch pro-

gramoch, pričom Maplnfo využíva širokú paletu štandard-
ných figurálnych znakov zobrazených na obr. 3 a špeciálnych
znakov z vlastných knižníc v prostredí OS Windows - obr.
4, ale aj knižníc iných programov (SURFER, Arclnfo, ... ).

TopoL má v štandardnej ponuke vačšinou symbolické znaky
so zameraním na tematiku tvorby lesníckych máp, bez ob-
rázkových znakov a s chudobnejším výberom typov písma.
Obidva programy rozlišujú "popis" a "text". Popis je Al-

phanum, resp. Nom znázorňujúci vybraný atribút geografic-
kého objektu zobrazený vo vzťažnom bode-centroide, kto-
rým je objekt jednoznačne určený na mape. Popis sa dá
lokalizovať v bodových objektoch topograficky aj schema-
ticky, v čiarových a v areálových len schematicky. V Map-
Info sa popisy kreslia do špeciálnej "kozmetickej" vrstvy,
ktorá slúži na dotvorenie celkového vzhIadu (napr. zrkadla)
mapy, pričom používateI može stanoviť, či sa (ne)budú po-
pisy prekrývať, v prípade čiarových objektov, či popis má sle-
dovať ich smer apod. Vytvorený popis má typ a vefkosť ak-
tuálne nastaveného textu v programe a nedá sa meniť ani rušiť,
len keď sa prevedie na "text". V TopoL sa texty naviac dajú
členiť do druhov podIa nastavených vlastností (farba, vefkosť,
smer, typ fontu, ... ), ale nemá "kozmetickú" vrstvu, čo však
nebráni tomu, aby si ju používateI vytvoril v inej forme.
V praxi sa najskor vytvoria popisy, ktoré sa premenia na text
a ten sa potom v konečnej etape tvorby mapy upraví. TopoL
zobrazuje znaky na obrazovke počítač a v dvoch režimoch:
- dynamickom, kde vefkosť znaku je rovnaká v každej
mierke, tj. dynamicky sa mení pri prechode z mierky do
mierky a udává sa v jednotkách mapy,

- statickom, kde vefkosť znaku je konštantná v každej mierke
a udáva sa v tb. Pri tomto režime sa pri zmene zobrazova-
nej oblasti na obrazovke, tj. zmene mierky, zobrazí znak
mimo bodu výskytu javu. Podobne je tomu aj v Maplnfo,
ale v obidvoch programoch sa tento problém rieši tlačou
v mierke, kedy nedochádza k posunom znakov na výstup-
nom médiu.
Chýbajúce, resp. používateIské figurálne znaky sa dajú vy-

tvoriť v doplnkových programoch, resp. znakových editoroch
oboch programov. V TopoL je to program PETRKLíč

Obr. 5 Ukážka štandardných čiarových znakov programu
TopoL

1997/172



Geodetický a kartografický obzor
ročník 43/85, 1997, číslo 8-9 173

a v Maplnfo aplikačný program MapBasic. MapBasic je pro-
gramátorské prostredie (programovací jazyk) na tvorbu nad-
stavbových aplikačných programov, ktoré rozširujú funkcie
povodného programu.

Sil (M, Dens) 3
- typ bodovo - (alebo kartogramovo) lokalizovaných kvan-
titatívných figurálnych znakov - hustotný typ. Člení sa po-
dIa princípu lokalizácie na subtypy: topografický a karto-
gramový s variantmi bodiek (Punct) a geometrických znakov
(Geom) rovnakej alebo roznej veIkosti, ktorá je odstupňo-
vaná kvalitatívnou charakteristikou - váhou (Pond).

Maplnfo disponuje nástroj mi na tvorbu všetkých uvede-
ných variantoch, TopoL len na tvorbu rovnako velkých zna-
kov. Kartogramový princíp je v podstate areálový znak s roz-
nym rozložením bodiek a geometrických znakov, ktoré sú
v oboch programoch široko zastúpené. Na obr. 2 je ukážka
areálových znakov z programu TopoL.

Sil (M, Diagr) 4
- typ na bodoch lokalizovaných kvantitatívnych figurálnych
znakov (i grafov) - diagramový typ, ktorý sa člení na sub-
typy jednoduchých (Simpl), zložených (Comp), viacerých
(Plus), segmentovaných (Segm), figúrnych (Fig), grafových
(Graph) a smerových (Curs) diagramových znakov. Pod dia-
gramovým znakom rozumieme pritom IubovoIný figurálny
znak meniaci svoju velkosť v závislosti od určitej kvantita-
tívnej charakteristiky vyjadrovaného javu.

Prvé tri subtypy vytvárajú programy štandardne, ostáva-
júce len pomocou používateIských programových nadsta-
vieb. Pritom sa dá pomocou roznych funkcí kontrolovať prie-
beh kartodiagramu, ako je napríklad jeho orientácia,
farebnosť, počet a velkosť dielov, proporcionálnosť medzi zo-
brazovanými znakmi a hodnotami, ktoré vyjadrujú. Tvorbe

Obr. 6 Ukážka smerového znaku ve forme topologickej
štruktúry v programe Maplnfo

Obr. 7 Ukážka jednoduchého čiarového diagramu z programu
Maplnfo

Obr. 8 Variácie výsekových diagramov na čiarach z programu
Maplnfo

kartodiagramov sa v obidvoch programoch venuje velká po-
zornosť, pretože sú často používanými kartografickými ná-
strojmi. V programe TopoL sa všetky kartodiagramy, či už
lokalizované na bode, na čiare alebo v areáli, definujú špe-
ciálnym súborom, čím sa použivateIovi nevytvára také pri-
jemné prostredie ich tvorby ako je tomu v Maplnfo.
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SL (Q, Top ~ Schem) S, 6
- typ topograficky lokalizovaných kvalitatívnych čiarových
znakov, resp. typ schematicky lokalizovaných kvalitatívnych
čiarových znakov. Topografický typ sa člení na subtypy pri-
rodzene (Natur), len hranične (Lim) a lemovkami (Praetex)
vyjadreného priebehu čiar. Schematický typ sa člení na pria-
me (Dir), zaoblené (Rot) a schodovité-stupienkovité (Scal)
subtypy, typické pre počítačovú kartografiu.
Všetky uvedené typy se dajú vytvoriť v oboch programoch

s využitím štandardných čiarových znakov a pomocou edi-
tačných nástroj ov. Na pohfad chudobnú ponuku čiarových
znakov programu TopoL, znázornené na obr. 5, rozširuje
možnosť tvorby používatefských líniových značiek pomocou
definičného súboru, pričom sa dajú použiť aj figurálne znaky
vytvorené v PETRKLÍČI. Analogickú možnosť v MapInfo
sme nenašli, ale pri jeho širokom štandardnom výbere čia-
rových znakov je to pochopitefné.
Schodovité čiary sú častým produktom automatizovanej

vektorizácie rastrovej predlohy v programoch GIS, resp.
transformácie rastrovej štruktúry do vektorovej. V oboch pro-
gramov majú svoje miesto rovnako aj zaoblené čiary (hladké
krivky), ktoré sa dajú vytvárať pomocou kresliacich funkcií
prevzatých z programov CAD.

SL (Q ~ M, Curs) 7
- typ kvalitatívno-kvantitatívnych smerových znakov sa člení
na znaky úzkych smerov pohybu - migračné (Migr), dis-
krétne prúdové znaky (Flum) a na súhrnné znaky vefkoploš-
ného pohybu (Mob). Všetky subtypy sa musia v našich pro-
gramoch vytvárať formou použivatefských značiek, pričom
najma posledný typ može sposobiť najvačšie problémy. Ako
modifikácia Migr a Flum znakov sa dá využiť v oboch pro-
gramoch skutočnosť, že topologická štruktúra čiar umožňuje
znázorniť ich smer tvorby, tj. každá čiara si pamatá svoj za-
čiatok a koniec, a tak aj orientuje svoj znak (šípku) na čiare
(pozri obr. 6).

SL (M,Diagr) 8
- typ diagramových čiarových znakov má subtypy: jedno-
duché (Simpl), zložené (Comp) diagramové znaky a výseky
diagramov na čiarach (Exsec). V programe TopoL sa uve-
dené subtypy dajú variabilne vytvárať pomocou definičného
kartodiagramového súboru, ako aj pri syntaktickom type SF
(M, Diagr). Široké možnosti programu MapInfo čiastočne
dokumentujú ukážky na obr. 7, 8.

SA (Q, Top ~ Schem) 9, 10
- typ kvalitatívnych topograficky diskrétnych areálových
znakov, resp. typ kvalitatívnych schematicky lokalizovaných
diskrétnych areálových znakov. Obidva typy sa členi a na sub-
typy: areály vyplňujúce celé pole mapy (Plen), izolované
(Sep), a prekrývajúce sa areály (Cum), všetky s variantmi:
farebné (Color), vzorkové rastre (Desr), pomenované (Nom),
písmenami-číslicami označené (Alphanum), znakmi ozna-
čené (Sign) a lemované (Praetex) areály. Pri schematickom
type neuvažujeme so zdvojením klasifikačných úrovní, ešte
aj podfa typu hraničnej čiary areálu, ako pri schematickom
type SL (Q, Schem). Plen a Sep subtypy sa dajú vytvoriť v pro-
gramoch vefmi jednoducho, v TopoL sa dajú naviac vytvá-
rať používatefské areálové znaky uvedených variantov po-
mocou definičného súboru. Prekrývajúce sa areály majú
svoje špecifiká. Prekrývanie farebných areálov s možnosťou
tvorby dalších variantov Color Tract (prekryt areálov vyjad-
rený striedajúcimi sa farebnými pásmi) a Color Perfor (pre-
kryt areálov vyjadrený farebnými otvormi) v obidvoch pro-

Obr. 9 Ukážka prekrytu areálov z aplikačného programu
GeoBasemap

Obr. 10 Ukážka prekrytu areálových znakov z programu
TopoL

a - prekryt vzoriek - vzorkových rastrov,
b - prekryt pomenovaných areálov v kombinácii

s lemovaným a vzorkovým areálom,
c - prekryt označených areálov

gramoch nie je. V MapInfo sa nedá vytvoriť žiadny prekryt,
ak máme aktívne zobrazovanie farby, resp. vzorky areálov.
Len ak ich "vypneme", čo program dovofuje, tak nám ostane
možnosť tvorby prekrytých lemovaných areálov. Používate-
lia tento nedostatok programu zaznamenali, čoho dokazom
je používatel'ská geologická aplikácia GeoBasemap (nie je
štandardnou súčasťou MapInfo), v ktorej je tento problém vy-
riešený "transparentnými" vektorovými areálmi (pozri na
obr. 9) spolu s možnosťou definovania hustoty vzoriek v are-
áloch. TopoL sa vysporiadal s prekrytom areálov o niečo lep-
šie. Umožňuje prekryt vzorkových rastrov a lemovaných are-
álov tak, ako je znázornené na obr. 10 a ostatné prekryty len
so špeciálnymi použivatefskými areálovými znakmi.

SA (M, Top ~ Schem, Diagr) 11, 12
- typ topograficky SF (M, Diagr) diskrétnych areálových zna-
kov s diagramami, resp. typ schematicky lokalizovaných dis-
krétnych areálových znakov s diagramami. Subtypy sú vy-
členené podfa rovnakých klasifikačných príznakov ako v type
SF (M, Diagr), t.j. (Simpl, Comp, Plus, Segm, Fig, Graph
a Curs) s tým rozdielom, že diagramové znaky sú lokalizo-
vané do topograficky, resp. schematicky vymedzených areá-
lov.
O možnosti ach tvorby týchto typov v hodnotených pro-

gramoch platí to isté, čo je uvedené v type SF (M, Diagr). Pre
názornosť možno porovnať obr. 11 a 12.
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Obr. II Ukážka kombinácie schematicky vymedzeného diskrétneho areálového znaku sfigúrnym diagramom a schematicky
vymedzeného diskrétneho intenzitného areálového znaku vytvorená v programe Maplnfo

Obr. 12 Ukážka kombináacie schematicky vymedzeného
diskrétneho areálu s viac znakovým priestorovým diagramom

a schematicky vymedzeného diskrétneho intenzitného
areálového znaku vytvorená v programe TopoL

SA (M, Top ~ Schem, Int) 13, 14
- typ topograficky lokalizovaných diskrétnych intenzitných
areálových znakov, resp. typ schematicky lokalizovaných
diskrétnych intenzitných areálových znakov. Topografický
typ sa člení na jednoduché (Simpl), zdvojené (Dupl), zložené
až štruktúrne (Comp) intenzitné výplne areálov a názorné-
priestorové vyjadrenia kvantitatívnych charakteristík (Spat).

Obr. 13 Ukážka anamorfózy subtypu N-valent, vytvorená v pro-
grame Maplnfo, kde jednotlivé diskrétne areály (okresy) sú

úmerné poc'tu ich obyvatel"ov v roku 1980

Na ich ďalšie členenie sa použili klasifikačné príznaky
ťarba (Color) a vzorka (Descr). Schematický typ sa člení na
subtypy: schematizovane lomené (Frac), priame (Dir)
a schodovité (Scal) hranice areálov, priestorové (Spat) so
schematizovanými hranicami areálov a sieťové (Ret) - vy-
jadrenie intenzitných charakteristík v plošných jednotkách
určitej siete. Pričom Spat označuje nerovinné, (2.5D2), 3D)
areálové znaky. Ďalšie varianty sa vyčlenili podl"a klasifi-
kačných príznakov Simpl, Dupl, Comb v kombinácii s Co-
lor a Descr.
Subtypy Simpl, Dupl, Frac, Dir a Scal sa dajú vytvoriť

v obidvoch programoch. Zložené až štruktúrne (Comp) len
v programe TopoL pomocou definičného areálového súboru,
kde sa dá stanoviť počet vrstiev, ich uhol, ťarebnosť a hrúbka.
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Hodnoty sa dajú stanoviť priamo, ale aj prostredníctvom at-
ribútov - charakteristík vyjadrovaných javov, čo je vel'mi
silný kartografický nástroj. Subtyp Ret je charakteristický pre
rastrové priestorové štruktúry (rastre), ktoré obidva programy
vedia zobraziť, umiestniť a TopoL aj transformovať do ma-
povej osnovy. Teda i tento subtyp sa dá vytvoriť v našich pro-
gramoch (pozri obr. 11, 12). S priestorovými znakmi Map-
Info ani TopoL nepracujú, s výnimkou kartodiagramových -
obr. 12. Tvorba subtypu Spat je realizovatel'ná len v špeciál-
nych nadstavbových programoch Surflink (Maplnfo) a Pho-
TopoL (TopoL).

SA (Q - M, Isograd) 15
- typ izogradačného vyjadrenia spojitých ploch, polí, resp.
povrchov, má tieto subtypy: izočiary vo všeobecnosti (Iso-
lin) a v tvare izochrón (Isochron), ekvideformát (Aequidef),
ekvidištánt (Aequidist), izográm (Isogram), izovrstvy (Isost-
rat) a gradačné vrstvy (Grad Strat), ...
Tvorbu izočiar, izovrstiev a gradačných vrstiev štandardne

Maplnfo ani TopoL neposkytuje, ale zasa len prostredníc-
tvom špecializovaných nadstavbových programov Surflink
a PhoTopoL.

S (Anamorph) 16
- typ anamorfných vyjadrení (figurálnych, čiarových, dis-
krétnych areálových znakov a spojitých ploch v anamorfných
zobrazeniach) sa člení na subtypy: kvázitopografické vyjad-
renie (Quasitop), vyjadrenie umemé nerozlohovej charakte-
ristike (N-valent), kruhová (Circ), osová (Ax) a nepravidelná
anamorfóza (Enorm).
Ak je vhodne zvolená mapová osnova, tak tento typ sa dá

efektívne vytvárať v obidvoch programoch, pričom sa vek-
torová topologická štruktúra (vektor), ktorá tvorí základ
oboch programov, dá transformovať na základe používatel'om
definovaných transformačných rovníc súradníc bodov (fi-
gúr), línií (čiar) a ploch (areálov). Takýmto sposobom sa
funkčne zobrazujú javy a objekty v mapách, čo je aj podstata
tohto syntaktického typu (pozri obr. 13). Tvorbe anamorfóz,
resp. topologických zobrazení sa širšie venuje článok [6].

Ak máme záverom hodnotiť vybrané programy z hl'adiska
tvorby prezentovaných syntaktických typov, tak až na vý-
nimky, ktoré však možu byť pre niektorých používatel'ov vý-
znamné, poskytujú skutočne širokú paletu kartografických
nástroj ov. Možnosť kombinácií viacerých syntaktických ty-
pov zvyšuje ich kartografický potenciál. Ale pre široko spekt-
rálnu tvorbu máp dnes eště nie sú dostačujúce. Program Map-
Info má svojím charakterom "desktop publishing" možno
bližšie k tomu, aby sa z neho stal perspektívne univerzálny
nástroj na tvorbu uvedených syntaktických typov. Súčasný
trend rozširovania palety nástroj ov kartografického modelo-
vania v programoch GIS, vo forme nadstavbových progra-
mov, nielen v Maplnfo, tomu nasvedčuje.

[I] P~AVDA, J.: Základy koncepcie mapového jazyka. Bratislava,
GU SAV 1990. 168 s.

[2] ArtMIS. Komplexný modulámy objektovo-orientovaný infor-
mačný systém pre mestá a obce na báze VisualWorks. Bratislava,
ArtlnAppleS, spol. s r. o., 1996.33 s. [Popis systému.]

[3] TopoL pro Windows. Praha, HELP-SERVICE-Education, s. r. O.,
1996.381 s. [Referenční příručka programu.]

[4] Maplnfo ProfessionaJTM.New York, Maplnfo Corporation Troy
1996.547 s. [References.]

[5] Maplnfo ProfessionaJTM.New York, Maplnfo Corporation Troy
1995.436 s. [User's Guide.]

[6] KUSENDOvA, D.: Netradičné formy kartografických modelov
a ich použitie v geografii. Kartografické listy, 1996, č. 4,
s.89-100.

[7] KUSENDOvA, D.-KAMENSKÝ, M.: Objektovo-topologická
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Lektoroval:
Ooc. Ing. Irena Mitášová, CSc.,

katedra geodetických základov
SvF STU v Bratislave

Významné ocenění práce tiskařů
Kartografie Praha, a. s.

Významné ocenění získala Kartografie Praha, a. s. za tisk ka-
lendáře Marlboro pro rok 1997. Kalendář byl vytištěn v r. 1996 pě-
tibarevným ofsetem na moderním čtyřbarvovém ofsetovém stroji Ro-
land 700 na papíru Hanno's Art Uniglass o plošné hmotnosti 170
g/m2, s následným lakováním přímo ve stroji. Výrobek byl přihlášen
do soutěže Sappi Europe Printer of the Year Awards, kde získal v ka-
tegorii kalendářů bronzovou medaili za kvalitu tisku. Ocenění pře-
vzal za Kartografii Praha, a. s. dne 2. května 1997 její vrchní ředi-
tel Ing. Jiří Kučera na slavnostní večeři, konané v Redford Barracks
ve skotském Edinburgu.

Soutěž Sappi Europe Printer of the Year Awards se koná každo-
ročně již od r. 1993. Jejím cílem je podněcovat snahu evropských
tiskařů o trvalé zlepšování kvality tisku a odměňovat ty, kterým se
daří kvalitu a inovace posunout kupředu. Soutěží se v několika ka-
tegoriích (ročenky, knihy, brožury, časopisy, kalendáře, plakáty,
obaly a etikety), v nichž je každoročně udělována I zlatá, 2 stříbrné
a 3 bronzové medaile. Do soutěže za rok 1996 bylo přihlášeno více
jak 1700 tiskovin z 16 evropských zemí. Udělení bronzové medaile
výrobku Kartografie Praha, a. s. je tedy vysokým oceněním kvality
práce českých tiskařů.
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Kartografické metódy v prostredí
geoinformačných systém ov

Ooc. Ing. Irena Mitášová, cSc.,
katedra geodetických základov

Stavebnej fakulty STU v Bratislave

V geoinformačnom prostredí modelovanie územia predstavuje interdisciplinámy proces, v priebehu ktorého informačný mo-
del nadobúda rózne formy a rózny obsah a tým aj rozličnú informačnú vyuŽtel'nost. Kartografické metódy sprevádzajú mode-
lovanie územia od začiatku štruktúrovania, definície, popisu a zobrazenia územných prvkov a aktivít až po mapové prezentá-
cie informácií. Projekty údajov geoinformačných systémov sa v jednotlivých technológiách odlišujú definovaním štruktúry
územných prvkov, spósobom spojenia mapových a popisných údajov, spósobom zostavenia a využívania topológie a možnos-
tami priestorovej analýzy. Avšak v základe všetkých projektov je tvorba máp, či už štruktúrovaných digitálnych máp poloho-
pisu a výškopisu alebo informaéných máp, ako sú indexové, prehfadové, mapy topologických vrstiev a priestorových analýz.

Cartographic Methods in the Environment of Geoinformation Systems
Summary

Modelling of territory in the geoinformatic environment represents an interdisciplinary process. The information model re-
sults in differentforms and content during such process and this means also different information applicability. Cartographic
methods are connected with the modelling of territory since the begin of structuring, defining, describing and representing of
territorial elements and activities until the map presentation of information. The GiS data projects differ as regards their se-
parate technologies by defining the structures of territorial elements, by the way of joining map and descriptive data, by the
way of complementation and application of topology and by possibility of space analyses. Nevertheless the map creation is
the base of all projects. These may be structured digital maps of planimetry and hypsometry or information maps such as in-
dex and general maps, maps of topologie layers and maps of spatial analyses.

Podstatou geoinformačného systému (GiS) je funkčný in-
formačný model záujmového územia. Tento informačný
model slúži na vytváranie a využívanie informácií o fyzic-
kogeografických a sociálno-ekonomických prvkoch a aktivi-
tách rudí na určitom území. Rozmanitosť územných prvkov
a zložitosť l'udských aktivít ovplyvňuje tvorbu informačného
modelu, zdroje a metódy zberu priestorových údajov, spasob
a úroveň využívania informácií. Kartografické metódy pat-
ria k základným prostriedkom modelovania, získavania, ana-
lýzy a prezentácie informácií v geoinformačnom prostredí.

1. Informačný model územia

Modelovanie územia pre GiS predstavuje interdisciplinárny
proces, v priebehu ktorého informačný model územia nado-
búda razne formy a razny obsah, a tým aj rozličnú infor-
mačnú schopnosť a využitel'nosť.

1.1 Digitálna mapa v informačnom model i
územia

Za· východiskovú formu informačného modelu územia pre
GiS je treba považovať digitálnu počítačovú mapu. Jej ob-
sah je priestorovo určený pomocou závazných geodetických
polohových a výškových systémov, kartografického zobra-
zenia, kladu a nomenklatúry mapových sekcií. Obsah digi-
tálnej mapy je ďalej definovaný v katalógu objektov, v kniž-
nici znakov a kódov, ktoré sú výsledkom kartografického
modelovania a zobrazeni a prvkov a aktivít záujmového úze-
mia.

V závislosti na metódach zberu údajov a ich ďalšieho vy-
užívania je digitálna mapa vo vektorovom, rastrovom, prí-
padne zmiešanom tvare. Vzájomná konverzia, najma však

vektorizácia rastrových máp, vedie k unifikácii vyjadrenia
mapových prvkov, v ktorom prevládajú body, lomené čiary
a text. Niekedy sa pri týchto produktoch stretávame s ozna-
čením "dratené mapy". Znaky mapových prvkov vystupujú
ako relatívne samostatné geometrické jednotky usporiadané
do špeciálnej knižnice.

Mapový obsah sa separuje do tematických hladín a vý-
kresov. Z technologického prístupu sa tento východiskový
priestorový model územia, vzhl'adom na ostatné používané
nástroje, často označuje za "grafický model". Tým sa však
zvýrazňuje jeho vonkajší prejav a potláča jeho exaktná geo-
detická a kartografická podstata.

Digitálna mapa je v geoinformačnom prostredí organizo-
vaná ako báza mapových údajov. Zatial' majú tieto bázy pre-
važne relačný charakter. V poslednom období sa objavujú
snahy implementovať do nich aj objektové a objektovo orien-
tované prístupy.

Záujmové územie súčasne s priestorovým modelom je cha-
rakterizované množstvom popisných údajov negrafického
charakteru. Popisné údaje sa v relačných GiS modelujú a or-
ganizujú do relačných báz údajov. Organizované bázy úda-
jov s vhodne zvoleným modelom údajov sa pripájajú k digi-
tálnej mape. Spojením digitálnej mapy a jej elementov
s bázou popisných charakteristík, sa zvýši jej informačná
schopnosť o možnosť poskytovania kombinovaných výberov
a čiastočne aj analýz geodetických, kartografických a popis-
ných používatel'ských informácií.

Pripájať záznamy z tabuliek popisných údaj ov možno na
ktorýkorvek z grafických elementov príslušného mapového
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prvku. Elementy možno spájať aj medzi sebou. Tak sa na-
príklad spojením čiar ohraničujú plochy, k hraniciam sa
pripojí príslušný znak, text a pod. Preto je najvýhodnejšie
na pripájanie určiť nezávislý fiktívny bod (napr. centroid)
pre každý mapový prvok a k nemu pripojiť jeho atribúty
a údaje.

V informačnom modeli nás okrem vztiahnutia údaj ov k ur-
čitému miestu na záujmovom území a ich georeferenčného
určenia bude zaujímať aj vzájomná spojitosť údaj ov, napr.
spojitosť bodov a čiar, ohraničenie plOch a vzájomná pri-
I'ahlosťploch a čiar (vpravo a vl'avo ležiaca plocha). Exaktný
popis vzájomných vzťahov medzi elementmi digitálnej
mapy poskytuje topologický model, ktorý matematicky de-
finuje uzly, hrany, plochy a ich vzájomnú spojitosť a pril'ah-
losť.

V procese modelovania územia vytvorenie topologic-
kého modelu plní súčasne dve funkcie. Prvou je kontrola,
editácia a čistenie údaj ov, napr. pri vektorizácii ale nielen
pri nej. Druhou je vytvorenie nevyhnutných podkladov na
analýzu údajov z hl'adiska riešenia priestorových úloh na
území.

Informačný model územia, ako je znázomený na obr.!,
ktorého prvky sú priestorovo určené geodetickými a karto-
grafickými metódami, je vystavaný nad digitálnou počítačo-
vou mapou územia tak, že nad jej elementmi je vytvorený to-
pologický model definujúci spojitosť a pril'ahlosť bodov, čiar
a ploch. Topologicky určené prvky sú spojené so svojimi po-
pisnými charakteristikami prostredníctvom relačného
systému riadenia bázy údajov (RSRBÚ). Takto zostavený in-
formačný priestorový model tvorí základ relačného geoin-
formačného prostredia.

Všetky údaje obsiahnuté v GiS sú vedené v projektoch. A to
rovnako digitálna mapová časť ako aj popisné údaje. Projekt
GiS je závislý od základnej koncepcie zberu a využívania in-
formácií, použitej technológie a použitého údajového mo-
delu. V súčasnosti sa využívajú viaceré údajové modely. Naj-
rozšírenejší je georelačný údajový model (ESRI, začiatok 80.
rokov), viaceré obmeny relačného modelu, objektový model
(objektový v mapovej časti, avšak relačný v popisnej) a ob-
jektovo orientovaný model. Uvedené modely sú z hl'adiska
GiS podrobnejšie opísané v [4].

Technológie GiS sa odlišujú definovaním štruktúry územ-
ných prvkov, sposobom spojenia mapových a popisných úda-
jov, sposobom zostavenia a využívania topológie, možnos-
ťami selektovania a priestorovej analýzy údajov.

Vzhl'adom na rozšírenie CAD1l-systému MicroStation
u nás prichádzajú do úvahy jeho viaceré relačné nadstav-
bové geoinformačné prostredia. Projekty niektorých majú
podobnú štruktúru aj keď samotné programové produkty
sa odlišujú funkciami, relačnými bázami údaj ov, výstav-
bou výberových, analytických a topologických príkazov
(napríklad MGE Intergraph a MicroStation Geographic
Bentley).

I) Computer Aided Design - počítačom podporované navrhovanie
projektovania.

D1GITÁLNA

MAPA

V týchto projektoch GiS sú údaje usporiadané v štruktú-
rach:
- kategórií,
- prvkov,
- digitálnych máp,
- prehl'adnej mapy,
- tabuliek popisných údajov,
- riadiacej bázy údajov.

Kategórie (categories) združujú tematicky a logicky sú-
visiace prvky územia ako sú napr. lesy, vodné plochy, cesty,
parcely, vodovodná sieť, uličná sieť, kanalizácia apod.

Prvky (features) opisujú elementárne prvky (črty) kate-
górií. Napríklad kategória "parcela" maže byť opísaná prv-
kami ako sú: hranica parcely, číslo parcely, znak druhu po-
zemku, centroid (identifikačný bod).

Digitálne mapy (maps) sú organizované do výkresových
súborov. Je výhodné, keď jeden výkres obsahuje jednu kate-
góriu a hladina výkresu jeden prvok.

Indexové mapy (map index files) zoskupujú príbuzné ka-
tegórie. Slúžia predovšetkým na selekciu priestorových úda-
jov z digitálnych máp a používanie viacerých mapových vý-
kresov.

Popisné údaje sú usporiadané v relačných tabul'kách (user
attribute table), ktoré sa pripájajú k mapám. Jednotlivé zá-
znamy (riadky) tabuliek sa pripájajú k odpovedajúcim prv-
kom.

Prehladná mapa (key map) v spojení s indexovými ma-
pami dáva možnosť jednoduchej orientácie na území pro-
jektu. .

V priebehu zostavenia projektu program vytvára riadiacu
bázu údaj ov (MSCATALOG), ktorá obsahuje mená a iden-
tifikačné čísla všetkých pripojených tabuliek.

Jednotlivé zložky projektu majú okrem grafickej repre-
zentácie (v prípade máp) aj tabul'kovú - údajovú podobu.
Zjednodušená schéma projektu v MicroStation Geographic
je na obr. 2.
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RIADIACA TABueKA (MSCATALOO)

nám\' čislo obraz, tlač. SQL
tab tab. forr ul ion11. okno

Obr. 2 Prehl'adná schéma projektu údajov v prostredí
MicroStation GeoGraphics

2. Kartografické metódy v geoinformačnom prostredí

Pri štúdiu metód a postupov výstavby informačných mode-
lov územia zistíme, že kartografické metódy a najma karto-
grafické modelovanie je nazastupitefnou súčasťou týchto geo-
informačných procesov.

Závažnými sú predovšetkým kartografické zobrazenia,
klady mapových sekcií a nomenklatúra mapových sekcií. SÚ-
radnice rohov mapových listov sú často jediným exaktným
podkladom na transformáciu obsahu máp a konverziu vek-
torových a rastrových mapových údaj ov.

Na vyjadrenie reálnych prvkov a aktivít vyskytujúcich sa
na území sú nevyhnutnou pomackou katalógy objektov, zo-
znamy kódov a knižnice znakov. Používané znaky nesú v sebe
črty abstrakcie, kartografickej generalizácie, hierarchického
usporiadania, logického a sémantického definovania jednot-
1ivých zložiek územia. Ako príklady mažu slúžiť katalógy
objektov, znaky a kódy digitálnych máp mierky I : 10 000
vytvárané ako základné priestorové bázy údaj ov pre GiS v re-
zorte Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej re-
publiky, a podobne aj v rezorte Českého úřadu zeměměřic-
kého a katastrálního.

K daležitým metódam poznani a priestorovej štruktúry úze-
mia patri kartografické modelovanie. V prostredí GIS sa na
kartografické modelovanie núkajú nové možnosti, čo sa po-
tom odzrkadfuje v tvorbe nových druhov kartografických
modelovo

V mnohých informačných aplikáciách, kde sa doteraz pou-
žívali analógové modely (mapy), boli nahradené digitálnymi
modelmi. Tieto prezentované vo forme digitálnych počíta-
čových máp, možno za určitých predpokladov stále udržia-
vať v zhode so skutočnosťou, napr. aj pomoc ou takých mo-
delov územia aké poskytujú ortofotomapy.

Digitálnym počítačovým modelovaním kvalita kartogra-
fických modelov prestala byť ovplyvňovaná grafickým a tla-
čiarenským spracovaním, deformáciou podložiek a pod.

Rozširovanie a sprístupňovanie podnikových vnútroštát-
nych i medzinárodných počítačových sietí podporuje širšie
využívanie priestorových informácií, a tým aj rozličných kar-
tografických model ov.

Modelovanie priestoru záujmového územia kartografic-
kými metódami sprevádza informačný model územia od za-
čiatkov štruktúrovania, definície, popisu a zobrazenia územ-
ných prvkov a aktivít. V digitálnom počítačovom model i sú
prvky územia prezentované mapovými elementmi, akými sú
body, čiary, povrchy, texty a znaky, a taktiež štruktúrovanými
priestorovými údajmi v podobe rastrov a gridov, ktoré sú uve-
dené aj v [2]. Tieto elementárne prvky, ktorých vzájomné
vzťahy sú vyjadrené topológiou informačného modelu, slú-
žia po vybudovaní báz údajov ako geometrický podklad na
hodnotenie - analýzu územia a na prezentáciu výsledkov ana-
lýz formou máp a modelovo

2.2 Analýza priestorových údajov

Analýza v bázach mapových a popisných údajov je hlavným
nástrojom, pomocou ktorého sa získavajú informácie a nové
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poznatky O záujmovom území. Súčasne je_priestorová ana-
lýza charakteristickou vlastnosťou GiS,Kforol,l sa odlišujú od
roznych systémov digitálneho, resp. aumatizovaného mapo-
vania.

Metódami priestorovej analýzy sa vyvíjajú nové modely,
odhal'ujúce nové, predtým neznáme vzťahy-vo vnútri údajo-
vých súborov alebo medzi nimi.

Priestorová analýza GiS je vybudovaná na kartogra-
fických modeloch, na ich topológii, Lj. na definovaní vzá-
jomných priestorových vzťahov modelovaných prvkov.
V analýzach zložitých javov a procesov na území sa pou-
žívajú metódy geografického výskumu orientované na ma-
tematickoštatistické hodnotenie priestorových údajových
báz.

Z pohl'adu geometrickej výstavby mapových modelov,
použitých údajových elementov a štruktúr sú to analýzy bo-
dov, čiar, ploch, povrchov a rastrov v plošnej (2D2l, prípadne
2,5D) alebo v priestorovej (3D) geometrii.

Vyššiu efektívnosť a lepšie možnosti než geometrická ana-
lýza poskytuje topologická analýza. Preskúmaním vzťahov
medzi elementmi a ich popisnými atribútmi, statická pries-
torová analýza odpovedá na otázky kde sa objekty nachád-
zajú, aké majú atribúty, ktoré z kombinácií atribútových a 10-
kalizačných podmienok splňajú.

Dynamická analýza pracuje v štvorrozmernom časopries-
tore a poskytuje odpovede v podobe simulácií namodelova-
ných situácií na území.

Sieťová analýza vystavaná na matematických grafových
štruktúrach napomáha v riešení mnohých minimalizujúcich,
prípadne maximalizujúcich ciest v sieti definovanej nad to-
pológiou územia tým, že spojniciam sa pridá ohodnotenie
a orientácia.

Rastrová analýza hodnotí rastrové údaje pomocou logic-
kých operácií s pixlami. Spolu s objektovo orientovaným prí-
stupom vstupujú do geoinformačného prostredia metódy ob-
jektovo orientovanej analýzy.

Z uvedených analytických postupov, v každom geoinfor-
mačnom prostredí nájdeme riešenie plošných úloh pomocou:
- topologických vrstiev obsahujúcich priestorové vzťahy na

základe geometrie vstupných priestorových údajov,
- prekrývania ploch (overlay) obr. 3,
- tvorby obalových zón (biffering) obr. 4,
- manipulácie s tabul'kovými údajmi.

Kombináciou analytických logických, relačných a nume-
rických operácií možno vystavať riešenie zložitých priesto-
rových úloh, ako sú napr. simulácie ohrozenia, ochrany a sta-
bilizácie územia.

Od prezentácie závisí doveryhodnosť a prijatel'nosť výsled-
kov priestorových analýz, a tým aj informácií a poznatkov,
ktoré GiS produkuje. Efektívnaje kombinácia textov a máp.
K nej smerujú aj prostriedky na integráciu geoúdajov v re-
álnom čase (napr. OLE for GiS GeoMedia, MapObjects In-
ternet MapServer, WWW a pod.). Bez ohl'adu na použité
prostriedky a usporiadanie údajov, mapové prezentácie vy-
žadujú vytvoriť v prostredí GiS kartografický model. Ma-
pové prezentácie sledujú požiadavky používatel'ov na odo-
vzdanie informácií a výsledkov získaných analýzami
v geoinformačných bázach údajov. Spravidla nemajú cha-
rakter základných štátnych mapových diel. Kartografické

modely prezentujúce GIS sú často "jedinečné" a musia sa
vytvárať od začiatku. Od stanovenia účelu mapy, rozmerov
a mierok mapových sekcií, kompozícií údajových hladín,
definovania objektov a ich znakov, až po vytvorenie vý-
slednej počítačovej mapy a zostavenie textovej správy, ktorá
je jej súčasťou. Preto aj samostatné geoinformačné prostre-
dia obsahujú nástroje (často v podobe nadstavbových mo-
dulov) na tvorbu kartografických modelova nás ledne aj di-
gitálnej počítačovej mapy.

3. Záver

Rozvoj geoinformačných prostredí má najmenej dva aspekty.
Geo - zastúpené geodetickými referenčnými systémami,

metódami mapovania, kartografickými metódami, zobraze-
niami, modelovaním a analýzou priestorových údajov, ako aj
metódami geografického výskumu územia.

Informačný - ktorý je načrtnutý v časti 1.4 o projektoch
údajov GiS a stručnými zmienkami o charakteristických
vlastnostiach technológií. V relačných projektoch sa údaje
organizujú do hierarchickej informačnej štruktúry máp a ta-
buliek, ktorá sa ovláda pomocou programov GiS a pomocou
RSRBÚ.

V takomto interdisciplinámom prostredí (a jeho opis ne-
bol zďaleka úplný) dochádza k vzájomnej integrácii jednot-
livých metód, k vytváraniu spoločných postupov a podnetov
pre rozvoj každej samostatnej disciplíny. Medzi nimi, vzhl'a-
dom na priestorovosť a georeferenčnú určitel'nosť informácií,
nezastupitel'né miesto zaujímajú kartografické metódy a naj-
ma kartografické modelovanie. SÚdóležitými nástroj mi po-
znania, opísania a zobrazenia priestorovej štruktúry územia
v geoinformačnom prostredí podporovanom počítačmi a po-
znatkami šírenými v lokálnych i globálnych informačných
sieťach.
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Mapovanie krajinnej pokrývky 1 :50 000
v prostredí GIS
s využitím satelitných údajov
Landsat a SPOT

RNDr. Marcel Šúri,
Geografický ústav SAV, Bratislava

Metodika mapovania krajinnej pokrývky (land cover) v prostredí G/S s využitím kombinovaného prístupu digitálneho spra-
covania a vizuálnej interpretácie viacčasových satelitných údajov. Legenda vychádza Z pracovne definovanej nomenklatúry
CaR/NE Land Cover na tvorbu máp krajinnej pokrývky 4. úrovne. Výsledkom počítačom podporovanej vizuálnej interpretá-
cie integrovaných satelitných údajov s podporou topografických údajov v prostredí G/S, je digitálny súbor krajinnej pokrývky
v mierke 1: 50 000. Na spracovanie a interpretáciu boli použité topografické mapy 1: 25 000 a satelitné údaje z troch časo-
vých horizontov roku 1990 - Landsat TM (marec a august) a SPOT Pan (október). Modelové územie na Tmavskej pahorka-
tine je definované 12 mapovými listami TM 1 : 10 000. Prezentovaný prístup poukazuje na možnosti operatívnej tvorby pod-
kladov (máp) na riešenia environmentálnych problémov.

Mapping of Land Cover 1:50 000 GPS Environment Using Landsat and SPOT Satellite Data
Summary

The paper deals with mapping methods of land cover in the G/S environment using combined access to digital processing and
visual interpretation of satelite data from several epochs. The legend starts from the working defined CaR/NE Land Cover
nomenclature of creation of land cover maps of the fourth level. The computer assisted visual interpretation of integrated sa-
telUte data supported by topographic data in the G/S environment results in a digitalland cover file at the scale of 1:50000.
The topographic maps 1:25000 and satellite datafrom three time epochs in 1990 - Landsat TM (in March and August) and
SPOT Pan (in October) were applied to processing and interpretation. The model territory located on the Tmava Hills is de-
fined by twelve map sheets of the Technical Map 1:10 000. The presented access shows chances of operative creation of to-
pographic base (of maps) for solving environmental cases.

Úvod

Krajinnú pokrývku (land cover) reprezentujú objekty zem-
ského povrchu biofyzikálnej podstaty, ktoré sú zhmotneným
priemetom prirodných priestorových daností a súčasného vy-
užívania krajiny. Jej prejav sa na zemskom povrchu diferen-
cuje predovšetkým svojim vzhradom a morfoštruktúrnymi
vlastnosťmi [5, 11, 15]. Krajinná pokrývka je jedným zo zá-
kladných analytických podkladov v environmentálnych štú-
diách. V kontexte jej mapovania sú satelitné a letecké údaje
zdrojom d61ežitých informácií, najma v súčasnosti, keď sa
tlak na krajinu zo strany l'udskej spoločnosti zvyšuje.

Mapovanie krajinnej pokrývky patrí medzi najčastejšie
aplikácie v oblasti dialkového prieskumu Zeme (DPZ). Úsi-
lie o zjednotenie prístupov a vytvorenie jednotnej priestoro-
vej bázy údaj ov krajinnej pokrývky v Európe vyústilo do re-
alizácie projektu CORINE Land Cover, v rámci ktorého sa
vytvára jednotná báza údajov v mierke 1: 100 000. Krajinná
pokrývka je podra definovanej legendy rozdelená do 3 úrovní
(na tretej úrovni obsahuje celkovo 44 tried), ktoré sú kompa-
tibilné pre všetky participujúce štáty [pozri 7, 10]. V ďalšom
pokračovaní projektu sa na regionálnej úrovni pracuje na
tvorbe legendy 4. úrovne platnej pre mierku 1:50 000 [6, 9].

Cielom príspevku je dokumentovať metodický postup úda-
jovej vrstvy krajinnej pokrývky počítačom podporovanou vi-
zuálnou interpretáciou viacčasovýchsatelitných údajov
v prostredí geografického informačneho systému (GIS) na
modelovom území časti Trnavskej pahorkatiny. Pri tvorbe di-
gitálneho súboru boli použité integrované údaje Landsat TM
a SPOT Pan kombinované s topografickou mapou I :25 000
v digitálnom tvare. Legenda vychádza z pracovne definova-

nej nomenklatúry CORINE Land Cover 4. úrovne pre mier-
ku 1:50000.

Stav problematiky

V oblasti mapovania krajinnej pokrývky sa presadzujú na-
jma metodické prístupy na báze vizuálnej interpretácie úda-
jov DPZ [pozri 12, 17]. Tento pristup vychádza z analýzy
textúr, ktoré vytvárajú vzorky (patterny) krajinnej pokrývky.
Ciel'om vizuálnej interpretácie je identifikovať na údajoch
DPZ akceptovaterne homogénne vzorky reprezentujúce na-
jma fyziognomické charakteristiky krajiny [4]. Popri údajoch
DPZ sa v procese interpretácie využívajú ďalšie dostupné to-
pografické a tematické mapy, ako aj terénny výskum.

Tradičné prístupy vychádzajú z vizuálnej interpretácie
údajov DPZ v analógovej forme (na filme alebo na papieri).
Výsledkom takéhoto postupu sú interpretačné schémy, vač-
šinou na transparentnej podložke [pozri napr. 4, II]. Ak sa
majú takéto výsledky využiť v digitálnych analýzach, je po-
trebné ich transformovať do prostredia GIS georeferencova-
ním a vektorovou digitalizáciou. Tento metodický postup sa
používa najma pri velkoplošnom mapovaní krajinnej po-
krývky [pozri napr. 12, 17], ako je napr. projekt CORINE
Land Cover v mierke I: 100 000.

Nárast výkonnosti v oblasti hardvéru a softvéru, možnosti
efektívneho spracovania velkých objemov údaj ov, ako aj roz-
víjanie metodológie, umožňujú niektoré fázy spracovania
údajov DPZ realizovať digitálnymi technológiami. Dostup-
nosť komerčných GlS a ich vysoká používaterská pristupnosť
umožňujú efektívnu integráciu údajov DPZ s inými geogra-
fickými údaj mi, čo poskytuje viac priestoru na analýzy, in-
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terpretáciu, modelovanie a hodnotenie sledovaných objektov
a javov v krajine [pozri napr. 16, 18]. Nezanedbatefné sú aj
nové možnosti prezentácie výsledkov či už s využitím počí-
tačovej tvorby máp alebo vizualizácie (3DI) animácia a pod.)
[14]. Tieto trendy umožňujú preniesť do počítačového pro-
stredia aj metodické principy vizuálnej interpretácie údajov
DPZ.
Pod pojmom počítačom podporovaná vizuálna (analó-

gová) interpretácia [computer-aided visual (analogue) inter-
pretation] chápem proces vizuálnej interpretácie údaj ov DPZ
v digitálnom formáte v počítačovom prostredí s podporným
~yužitím digitálnych metód spracovania obrazu (digital
Image processing) a metód OIS. Tento proces je obvykle pod-
porovaný využívaním ďalších priestorových údaj ov, ktoré
zvyšujú polohovú a tematickú presnosť vytváranej údajovej
vrstvy. V širšom zmysle počítačom podporovaná vizuálna in-
terpretácia zahfňa aj predspracovanie údajov (rádiometrická
korekcie, georeferencovanie, zvýraznenie obrazu), ako aj fi-
nálne spracovanie údajovej vrstvy krajinnej pokrývky
v prostredí OIS (kontrola logickej a polohovej presnosti, bu-
dovanie topológie).
Možnosti prístupu k satelitným údajom DPZ sa stále zvač-

šujú. Tradične využívané satelity Landsat a SPOT dopÍňa celé
spektrum nových satelitov (IRS, Resurs, ERS, JERS atď.).
So zvyšujúcim sa priestorovým a časovým rozlišením sa zvy-
šuje informačný obsah údajov. Priestorové rozlišenie údajov
Landsat TM (30 m) umožnilo ich využívanie najma v mier-
kach 1:100000 a menších, údaje SPOT XS (20 m) a SPOT
Pan (10 m) umožňujú tematické mapovanie v mierkach
1: 50000 až 1: 25000 [12, 17, 19]. V súčasnosti digitalizo-
vané ruské satelitné snímky KFA (2 až 5 m) posúvajú hra-
nicu možností až k mierke I : 10 000. Ešte vačšia ponuka na
mapovanie v stredných mierkach sa očakáva v priebehu naj-
bližších dvoch rokov v súvislosti s vypustením niekol'kých -
najma amerických - satelitov pracujúcich v priestorovom
rozlišení 2 až 5 metrov.
Na mapovanie krajinnej pokrývky v mierke 1:50000 vizu-

álnou interpretáciou sa s úspechom využíva intergrácia (fúzia)
informačného obsahu satelitných údajov. Zvačša ide o kombi-
náciu údajov s vysokým priestorovým rozlišením (napr. SPOT
Pan) s údajmi poskytujúcimi bohatšie spektrálne rozlišenie
(napr. multispektrá1neúdaje Landsat TM, SPOT XS atď.).V li-
teratúre sa uvádza viacero metodických prístupov [pozri napr.
1,3,21]. Najčastejšie sa používa tzv. IHS metóda, ktoráje za-
ložená na transformácii troch multispektrá1nych kanálov z ko-
loriometrického súradnicového systému ROB (red-green-blue,
t. j. červená-zelená-modrá) do systému IHS (intensity-hue-sa-
turation, t. j. jas-tón-sýtosť), v ktorom sa komponent jasu na-
hradí spektrálnym kanálom s vysokým priestorovým rozliše-
ním a údaje sa spatne pretransformujú do kolorimetrického
systému ROB. Výsledná kompozícia má vlastnosti vysokého
priestorového rozlišenia pri zachovaní - čiastočne pozmene-
ného - spektrálneho rozlišenia, umožňujúca tak maximálne vy-
užiť informačný potenciá1 oboch typov údajov.
Na zvýraznenie vlastností vegetácie, p6dy a vody v sate-

litných údajoch sa najma v pol'nohospodárskom type krajiny
využívajú spektrálne indexy. Ich výhodou je, že syntetizujú
informácie obsiahnuté v mnohorozmerných družicových
údajoch, čo zlepšuje ich interpretovatel'nosť. Pri interpretá-
cii bola využitá farebná kompozícia z indexov brightness
a greenness [2] spektrálnej transformácie Tasseled Cap. Tas-
seled Cap predstavuje lineámu kombináciu údajov zo šies-
tich spektrálnych kanálov Landsat TM (bez 6. kanálu) tak,

že vel'ká časť ich variability je koncentrovaná do troch zna-
kov - spektrálnych indexov brightness, greenness a wetness,
ktoré priamo súvisia s niektorými charakteristikami objek-
tov krajiny, najma p6dy, vody a vegetácie.

Použité údaje a metódy

Študované územie o rozlohe 258 km2 sa nachádza prevažne
v oblasti Trnavskej pahorkatiny, je definované 12 mapovými
listami topografických máp 1:10 000 (obr. 1). Ide o pahor-
katinný typ krajiny pol'nohospodársky intenzívne využívanej.
Okraje územia zasahujú do Podunajskej roviny a Malých
Karpát.
V práci sa použili multispektrálne údaje Landsat TM (pre-

let 24. 3. a 31. 8. 1990, scéna 189126) a panchromatický ob-
razový záznam SPOT Pan (13.10.1990, scéna 721252). Ďa-
lej sa použili topografická mapa 1: 25 000 a informácie
získané terénnym výskumom. Projekt bol spracovaný s vy-
.užitím GIS softvér Easi/Pace (digitálne spracovanie satelit-
ných údajov) a ArcView (vizuálna interpretácia, digitalizá-
cia, spracovanie a tvorba mapových výstupov).
Metodický postup nadvadzuje na prácu [11] a bol rozvrh-

nutý do nasledujúcich etáp:
I. príprava satelitných a topografických údajov na interpre-
táciu,

2. počítačom podporovaná vizuálna interpretácia, terénny
výskum,

3. finalizácia údajového súboru v mierke 1: 50000.
Prvá etapa spočívala v príprave a zjednotení požadovaných

údajov v súradnicovom systéme S-42, pás 33, v prostredí
GIS. Topografické mapy študovaného územia (I :25 000)
v digitálnom tvare boli polohovo zjednotené do mozaiky
v rozlišení pixla 5 m. V ďalšom kroku bol transformovaný
údajový súbor SPOT Pan, ktorý bol georeferencovaný na mo-
zaiku topografických máp s rozlišením pixla výsledného sú-
boru 10 m. Údaje Landsat TM boli georeferencované metó-
dou image-to-image vzhl"adom na SPOT v rozlíšení
10 m a tiež 30 m. Všetky satelitné údaje boli georeferenco-
vané polynomickou transformáciou 2. stupňa s prevzorko-
vaním metódou najbližšieho suseda [19]. Vzhl'adom naldo-
minanciu pahorkatinného až rovinného reliéfu nebolo
potrebné pri transformáciach uvažovať skreslenia vplyvom
reliéfu. Informaácia o kvalite georeferencovania satelitných
údajov je uvedená v tab. 1.
Integráciou informačného obsahu údajov SPOT Pan

a Landsat TM (viditel'né a infračervené spektrálne kanály) boli
pre potreby vizuálnej interpretácie vytvorené tri digitálne fa-
rebné mozaiky s priestorovým rozlišením 10 m, a tieto ná-
sledne importované do prostredia ArcView (pozri obr. 2):
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Obr. 2 Injórmac~n_vpotenciál satelitnvch údajov na vizuálnu interpretáciu:
a) Landsat TM (3. spektrálnv kanál),
b) SPOT Pan,
c) integrované údaje Landsat TM (1.,2. a 3. spektrálny kanál) a SPOT Pan s naloženou topografickou mapou 1:25000

(transjórmované do 6erno-bielej verzie),
d).integrované údaje Landsat TM (1.,2. a 3. spektrálny kanál) a SPOT Pan (tramformované do čierno-bielej verzie) s in-

terpretovanou krajinnou pokrývkou

* SPOT Pan (október) + Landsat TM 123 (maree),
* SPOT Pan (október) + Landsat TM 123 (august),
* SPOT Pan (október) + Landsat TM 457 (august).

Satelitné údaje počet RMSchyba Maximální chyba
vlícovacích (m) (m)

bodov
X y X Y

SPOT Pan 13.10.1990 22 2.7 3.3 4.6 3.3
LandsatTM24.3.1990 17 3.9 3.9 6.3 3.9
Landsat TM 31. 8. 1990 20 4.5 4.2 6.9 4.5

Na lepšie spektrálne rozlíšenie niektorýeh tried krajinnej
pokrývky (napr. vinohrady, močiare) sa ukázalo ako výhodné
tiež použiť multitemporálnu ťarebnú kompozíeiu z údaj ov
Landsat TM na báze indexov spektrálnej transťormáeie Tas-
seled Cap. Preto bol vytvorený aj štvrtý údajový súbor s pries-
torovým rozlíšením 30 m:
* Greenneess (maree) + Brightness (maree) + Greenneess

(august).
V druhej etape boli vizuálne interpretované ťarebné kom-

pozíeie satelitnýeh údajov. Prostredie GIS umožňuje vizua-
lizovať jednotlivé údajové súbory podľa potreby, s prípadnou
možnosťou naloženia polopriesvitnej digitálnej mozaiky to-
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Trieda krajinnej pokrývky Rozloha
(ha) (%)

1. Urbanizované a technizované areály (umelé povrchy)
1.1.2.2 Nesúvislá zástavba s rodinnými domarni a so záhradami 1I4.57 4.45
1.2.U Priemyslné a obchodné areály 44.15 l.71
1.2.2.1 Cestná sieť a pril'ahlé areály 2.77 0.1I
1.2.2.2 Zelezničná sieť a pril'ahlé areály 9.35 0.36
1.3.1.2 Kameňolomy 0.31 0.01
1.3.2.1 Areály skládok pevných materiálov 3.99 0.15
1.4.l.l Parky 1.52 0.06
1.4.1.2 Cintoríny 0.37 0.01
1.4.2.1 Areály športu 3.47 0.13
1.4.2.2 Areály zariadeni vol'ného času 0.51 0.02
2. Pol'nohospodárske areály
2.1.l.l Orná poda 1990.72 77.26
2.2.l.l Vinohrady 99.49 3.86
2.3.l.l Lúky a pasienky bez stromov a krov 10.70 0.42
2.3.1.2 Lúky a pasienky s rozptýlenými stromami a krami 15.51 0.60
2.4.2.1 Mozaika polí, lúk a trvalých kultúr bez rozptýlených domov (chát) 41.08 1.59
2.4.2.2 Mozaika polí, lúk a trvalých kultúr s rozptýlenými domarni (chatami) 2.49 0.10
3. Lesné a poloprírodné areály
3.1.l.l Listnaté lesy so súvislým zápojom 107.53 4.17
3.1.1.2 Listnaté lesy s nesúvislým zápojom 29.37 l.l4
3.1.2.1 Ihličnaté lesy so súvislým zápojom 2.79 0.11
3.1.2.2 Ihličnaté lesy s nesúvislým zápojom 1.35 0.05
3.2.4.3 Kroviny 1.61 0.06
4. Zamokrené areály
4.1.l.l Močiare 15.07 0.59
5.Vody
5.1.l.l Vodné toky a kanály s brehovými stromovými a krovinatými porastmi 58.50 2.27
5.1.1.2 Vodné toky a kanály s brehovými travnatými porastmi 3.37 0.13
5.1.1.3 Vodné toky a kanály s ruderálnou vegetáciou 7.29 0.28
5.1.2.2 Umelé vodné plochy 8.62 0.33
Spolu: 2576.52 100.00

pografickej mapy. V procese interpretácie bola využitá le-
genda CORINE Land Cover 4. úrovne [6, 8, 9]. Empiricky
sa ukázalo výhodné pri interpretácii na monitore použíť pra-
covnú mierku v rozpatí I: 20 000 až 1 :25 000, ktorá zabez-
pečuje postačujúcu polohovú presnosť pri zachovaní prie-
memého rozsahu zobrazeného územia (približne 3,7 x 4,9
km). Vektorová kresba sa vytvárala na monitore s použitím
myši, tak aby minimálna mapová plocha areálu predstavo-
vala 1 hektár (ha) (v mierke 1: 50 000 napr. štvorec 2 x 2
mm) a minimálna šírka mapového líniového prvku 25 m. Pra-
covná mierka ako i priestorové rozlíšenie použitých satelit-
ných údajov umožňovali pracovať s polohovou presnosťou 10
až 20 m, čo sa približuje presnosti mapy 1:50 000. V tab. 2
sú prezentované triedy krajinnej pokrývky, ktoré boli mapo-
vané na študovanom území. Uvedená je iba nomenklatúra 1.
a 4. úrovne, úplnu legendu je možno nájsť v prácach [8, 9].
Sporný tematický obsah niektorých areálov (najma vino-
hrady, brehových a trávnatých porastov) bol verifikovaný te-
rénnym prieskumom.

Výsledky a diskusia
Výsledkom metodiky počítačom podporovanej vizuálnej in-
terpretácie je polygónová vrstva krajinnej pokrývky zodpo-
vedajúca stavu k obdobiu marec - október 1990 (obr. 3). Te-
matický obsah a polohová presnosť zodpovedá mierke
1:50 000. Študované územie je z hfadiska pestrosti krajiny
relatívne monotónne a podfa použitej legendy sa dalo iden-
tifikovať 26 tried krajinnej pokrývky. Počas interpretácie sa

osvedčila práca s informačne integrovanými panchromatic-
kými a multispektrálnymi satelitnými údajmi z roznych ča-
sových horizontov a spektrálnych pásiem. Priebežná kon-
frontácia jednotlivých farebných kompozícií prispela k lepšej
identifikácii tried, najma vinohradov, trávnatých a brehových
porastov a zamokrených území okolo vodných nádrží. Nalo-
žením mozaiky topografických máp 1: 25 000 bolo možné
vo vytváranom údajovom súbore polohovo spresniť priebeh
hranice, najma líniových prvkov, urbanizovaných a techni-
zovaných areálov, ako aj efektívnejšie konfrontovať tema-
tický obsah máp so satelitnými údajmi.
Konfrontáciou satelitných údajov s digitálnou mozaikou

topografických máp 1: 25 000 (aktualizovaných k rokom
1979 a 1987) bolo možné identifikovať zmeny v krajine,
ktoré sa uskutočnili v časovom intervale 11, resp. 3 rokov.
Najvýraznejšie zmeny možno badať v úbytku vinohradov
v prospech ornej pody, a taktiež boli zaznamenané zmeny
hraníc brehových porastov vyplývajúce z regulácie vodných
tokov a plošný nárast urbanizovaných a technizovaných are-
álov.
Počítačom podporovaná vizuálna interpretácia poskytuje

niekofko výhod v porovnaní s tradičnými pristupmi založe-
nými na interpretácii analógových údaj ov DPZ a následnej
vektorizácii výsledkov. Metodika integruje dve fázy spraco-
vania - interpretáciu a vektorovú digitalizáciu. Možnosť
zvačšovania, nakladania roznych topografických a tematic-
kých vrstiev a využívania kombinácií viacčasových satelit-
ných údajov, s roznym priestorovým a spektrálnym rozlíše-
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ním, zvyšuje tematickú a polohovú presnosť, poskytuje vač-
šiu flexibilitu a znižuje riziko chýb. Nástroje GlS na vekto-
rovú digitalizáciu, editáciu, logickú a polohovú kontrolu
priestorových údajov a atribútových báz údajov zrýchľujú
proces kontroly, zapracovania zmien (napr. po uskutočnení
terénného prieskumu) a finalizácie. Prispievajú tak k efek-
tívnejšiemu spracovaniu projektu. Nemalou výhodou je mož-
nosťtvorby predbežných ako aj finalnych kartografických vý-
stupov.
lstým obmedzením uvedeného prístupu je jeho nasadenie

v projektoch mapovania rozsiahlych území (stovky tisíc km2

a viac). Nevýhodou sú pomeme vysoké nároky na výkon
hardvéru a čiastočne aj na znalosti interpretátora v oblasti di-
gitálnych metód DPZ a GlS. Tento problém je možné riešiť
tým, že sa fáza (pred a post) spracovania odčlení od samot-
nej interpretácie, ktorá je pri súčasných softvérových mož-
nostiach prístupná aj pre počítačovo menej zdatného použí-
vateľa. Ďalšou nevýhodou maže pri interpretácii "na
monitore" byťmenší rozsah územia, ktorý je interpretátorovi
pri práci k dispozícii, a tým aj nedostatečná kontextuálna in-
formácia. Toto obmedzenie však pri súčasných rozlišovacích
možnostiach monitorov (bežné sú 1600x 1200 pixlov) stráca
opodstatnenie. Ako uvádza Rosenholm [17] počítačom pod-
porovaná vizuálna interpretácia je veľmi efektívna pri riešení
menších projektov a najma pri aktualizácii už existujúcich
báz údajov.
lnformačný obsah údajovej vrstvy krajinnej pokrývky je

možné doplniť použitím metód digitálnej interpretácie sate-
litných údajov. Ak sú k dispozícii aj ďalšie doplnkové údaje,
je možné špecifikovať najma stav a kvalitu vegetačnej a pOd-
nej pokrývky [13]. Tak sa dá operatívne vytvoriť informačný
podklad na environementálne analýzy a modelovanie, ktorý
je efektívny aj pre management a plánovanie v mierkach
I :25 000 až I :50000. Údajová vrstva po doplnení topogra-
fických prvkov (dopravné komunikácie, vodné toky a vrs-
tevnice) a popisu maže byť využitá na vytvorenie tematickej
mapy krajinnej pokrývky v mierke 1 :50 000.

Záver

V príspevku je prezentovaná metodika počítačom podporo-
vanej vizuálnej interpretácie krajinnej pokrývky v prostredí
GlS s využitím multispektrálnych údajov Landsat TM (dva
časové horizonty) integrovaných s panchromatickými
údajmi SPOT Pan a topografických máp 1 :25 000. Meto-
dicky sa vychádza z postupov definovaných v projekte CO-
RINE Land Cover a z predbežne definovanej nomenklatúry
4. úrovne. Výsledkom je údajový súbor krajinnej pokrývky
zodpovedajúci mierke 1: 50 000. Uvedený prístup doku-
mentuje možnosti efektívnejšieho a presnejšieho spracova-
nia operatívnych (mapových) podkladov na riešenie envi-
ronmentálnych problémov. Vzhľadom na vývoj v oblasti
hardvéru a softvéru GlS, ako aj na stále rastúce požiadavky
na aktuálne informácie získané z údaj ov DPZ, je možné oča-
kávať, že tento pristup sa bude v oblasti vizuálnej interpre-
tácie presadzovať.
Z prezentovaného postupu je zrejmá univerzálnosť jeho

použitia nielen pre razne typy údajov DPZ (satelitné, letecké,
optické, radarové atď.) ale aj pre razne mierky.

Poznámka
Článok spolu s plnofarebnými obrázkamije k dispozícii na

intemete, na adrese http://stavba.savba.sklgako97/lc50-
tt.htm. Príspevok vznikol ako súčasť riešenia vedeckého pro-
jektu č. 1060"Analýza zkien krajiny aplikáciou údajov DPZ",
ktorý bol financovaný grantovou agentůrou VEGA.
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Vysokoškolská príprava kartografov
na Slovensku

Doc. Ing. Jozef Čižmár, CSc., katedra mapovania a po-
zemkových úprav SvF STU v Bratislave,

RNDr. Eva Mičietová, CSc., katedra kartografie, geoinfor-
matiky a DPZ PríF UK v Bratislave

Výchova kartografov v Slovenskej republikeje organizovaná na dvoch vysokých školách, a to na Prírodovedeckejfakulte (PríF)
Univerzity Komenského (UK) v Bratislave a na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave.
Výučbu na PríF UK zabezpečuje katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) a na SvF STU od-
bor geodézia a kartografia. PríF UK zabezpečuje magisterské štúdium "kartografia, geoinformatika a DPZ" v rámci odboru
geografa-kartografia a SvF STU zabezpečuje inžinierské štúdium odboru geodézia a kartografia. Dbidve fakulty zabezpečujú
aj doktorandské štúdium príslušného odboru.

University Study of Cartographers in Slovakia
Summary

Education of cartographers is organized at two universities in Slovakia, i.e. at the Faculty of Natural Sciences of the Come-
nius University in Bratislava (UK) and at the Faculty of Building Engineering ofthe Slovak Technical University in Bratislava
(STU). Courses at the UK are realised at the Department ofCartography, Geoinformatics and Remote Sensing and at the STU
at the Section Geodesy and Cartography. The UK enables also magisterial studies of "Cartography, Geoinformatics and Re-
mote Sensing" in the section Geodesy-Cartography and the STU offers engineering studies ofthe branch geodesy and carto-
graphy. Both faculties take care of doctorand studies of the respective branch, too.

1. Profilácia výučby kartografie ako samostatnej vednej
disciplíny

Mapa ako príťažlivá forma abstrakcie priestorových objek-
tov a vzťahov medzi nimi je predmetom záujmu mnohých
vedných disciplín. Je objektom skúmania kartografov, ktorí
sformulovali všeobecné pravidlá nazerania na mapu a vy-
tvorili tak teoretickú bázu odboru kartografia. Kartografia je
teda veda o mapách, ktorá má vlastnú teoretickú platformu
a metodologické prístupy, ktoré sú náplňou jej špeciálnej
časti - teoretickej kartografie.

Mapa, ako objekt skúmania kartografie je však nástrojom,
ktorý používajú ďalšie vedné disciplíny - geodézia, geogra-
fia, fotogrametria a v súčasnosti aj geoinformatika a dial'kový
prieskum Zeme (DPZ), ktorých fungovanie bez tohoto ná-
stroja je takmer nepredstavitel'né. Preto, tak ako v minulosti,
aj v súčasnosti badať tendencie absorbcie kartografie inými
disciplínami [3].

Keďže mapa je na jednej strane objektom skúmania a na
strane druhej pracovným nástrojom, ako aj produktom čin-
nosti iných vedných disciplín, bola potrebnájasná profilácia
pracovísk, garantujúcich výučbu kartografie, ale aj učebných
osnov dvoch platforiem, na ktorých sa realizuje výučba kar-
tografie:
- magisterského štúdia "kartografia, geoinformatika a DPZ"

v rámci odboru geografia-kartografia na Prírodovedeckej
fakulte (PríF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave,

- magisterského štúdia odboru geodézia a kartografia na Sta-
vebnej fakulte (SvF) Slovenskej technickej univerzity
(STU) v Bratislave v spolupráci s PríF UK,

- doktorandského štúdia odboru kartografia a geoinformatika,
- inžinierskeho a doktorandského štúdia oboru geodézia

a kartografia na SvF STU.

Potreba jasnej koncepcie výučby kartografie je v súčas-
nosti o to d61ežitejšia, že vyššie uvedená skupina odborov,
doplnená o geodéziu a intenzívne vyvíjajúcu sa oblasť glo-
bálneho systému určovania polohy (GPS - Global Positi-
oning System) vystupuje v súčasnosti pod spoločným ná-
zvom geomatika. Napriek týmto nezvratným tendenciám
integrácie odborov je naďalej potrebné, aby absolvent štú-
dia ovládal teoretické princípy a metodické nástroje kar-
tografie, pretože sú potrebné na tvorbu obsahovo správnej,
graficky a vizuálne vyváženej mapy. Výkonné technológie,
ktoré všetky uvedené odbory bežne používajú, priniesli so
sebou operatívnosť grafickej interpretácie priestorových
údaj ov, ktorá sa neraz nesprávne stotožňuje s pojmom
mapa, čo vedie k samotnej degradácii jedného z najstar-
ších a vel'mi rozvíjaných výrazov produktov l'udskej kul-
túry - mapy.

Z tohoto hl'adiska sa javí opodstatnenosť jasne vymedziť
chápanie geoinformatiky vo vzťahu ku kartografii. Geoin-
formatika vo výskume a výučbe sa zameriava na vytváranie
a používanie informatických nástroj ov v procese riadenia vý-
skumu, využiti a a ochrany krajiny. Špeciálne sa zameriava
na metodologický nástroj - geografický informačný systém
(GIS), koncipovaný na teoreticko metodologických zákla-
doch komplexného digitálneho modelu priestorovej štruktúry
a na príncípoch zachovania integrity na jeho všetkých úrov-
niach [4].

Mapa v prostredí GIS predstavuje:
- analógovú formu vstupných údajov o krajine,
- platformu polohového zjednotenia údajov o krajine,
- produkt modelovania horizontálnych a vertikálnych vzťa-

hov v krajine vo forme špeciálnych údajových štruktúr (di-
gitálne mapy) a analógových grafických výstupov (tema-
tické mapy).
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Z uvedeného vyplýva, že geoinformatika využíva nástroje
kartografie:
- pri digitalizácii mapy (kartometrické metódy),
- pri zabezpečení polohového zjednotenia údaj ov (metódy

teórie zobrazení, teórie deformácie, geometrické transfor-
mácie),

- pri tvorbe tematických máp (metódy kartografického mo-
delovania).
Zároveň však možno povedať, že geoinformatika vyvíja

vlastné nástroje, ktoré može kartografia taktiež použiť. Me-
tódy digitalizácie a vektorizácie, metódy geografickej banky
údajov (báza údajov a systém riadenia bázy údajov) a me-
tády tlače sú vhodné nástroje, ktorými može manipulovať aj
teoretická kartografia v procese formulácie operácie zobra-
zenia medzi reálnym systémom - krajinou a abstraktným
systémom - mapou.

Možnosť vzájomného využiti a metodologických nástroj ov
geoinformatiky a kartografie predstavuje významný priestor,
ktorý umožňuje a azda aj podmieňuje rozvoj obidvoch dis-
ciplín.

2. Súčasný stav výučby kartografie na Pn'F UK a SvF STU

Katedra kartografie, geoinformatiky a DPZ PríF UK za-
bezpečuje výučbu kartografie v rámci magisterského štúdia
odboru geografia-kartografia formou špecializácie "karto-
grafia, geoinformatika a DPZ" a v rámci samostatného od-
boru postgraduálneho štúdia kartografia a geoinformatika.

Magisterské štúdium trvá na PríF UK 10 semestrov. V se-
mestri 1. až 4. študenti absolvujú základné predmety - Zá-
klady kartografie, Geografická kartografia a Tematická kar-
tografia. V 5. až 10. semestri pokračuje magisterské štúdium
v špecializáciách.

Špecializácia kartografia, geoinformatika a DPZ sa usku-
točňuje formou medziodborového štúdia na PríF UK a SvF
STU. Študenti špecializácie absolvujú 3 druhy predmetov.
Predmety povinného základu (spoločné pre všetkých štu-
dentov odboru geografia-kartografia), predmety povinne vo-
litelné, ktoré predpisuje pracovisko - garant príslušnej špe-
cializácie a predmety volitelné, ktoré si vyberá študent sám.
Povinne volitelné predmety sú podla študijných predpisov
PríF UK volitelné pre všetkých študentov fakulty, s výnim-
kou študentov špecializácie, ktorí tieto predmety musia ab-
solvovať. Tým je garantovaná profilácia jednotlivých špecia-
lizácií.

Špecializácia kartografia, geoinformatika a DPZ je profi-
lovaná takto: V 5. a v 6. semestri štúdia sú predpísané po-
vinné predmety Geodézia I, Geodézia II, Fotogramet-
ria I a Výučba geodézie v teréne. Volitelné sú: Kartografické
modelovanie v prostredí GIS, Kartografický jazyk, Počíta-
čová kartografia, Redakcia a konštrukcia máp a atlasov, To-
pografia, Komplexný digitálny model reliéfu a jeho algorit-
mické vybavenie. Prvý rok špecializácie sa tedy zameriava
na získanie základných vedomostí z doplnkových odborov -
geodézia a fotogrametria, ako aj vedomostí z oblasti teore-
tickej kartografie a oblastí nástroj ov kartografického mode-
lovania.

V 7. a v 8. semestri štúdia pokračuje povinná výučba pred-
metom Fotogrametria II, Kartografická tvorba a reprodukcia
máp, Katastrálne mapovanie a Výučba v teréne z katastrál-
neho mapovania. Povinná výučba v oblasti GIS pokračuje
predmetom Bázy údajov GIS. Volitelné predmety sa v tomto
období štúdia zameriavajú na tvorbu digitálneho kartogra-
fického modelu a GIS - špeciálne na ich analytický poten-
ciál z hladiska požiadaviek modelovania priestorových
štruktúr krajiny, kartografické modelovanie a na špecifikácie

významných komerčných systémov z hladiska požiadaviek
výskumu a praxe. V ponuke volitelných predmetov je preto
široká ponuku volitelných kurzov: Analytický systém ID-
RISI, MicroStation, MGE, MapINfo, TOPOl, Grass.

V 9. a v 10. semestri štúdia sa hlavná pozornosť venuje
príprave diplomových prác.

Ciefom každej diplomovej práce je vývoj informatických
postupov na riešenie špecifických tematických úloh v oblasti
mapovania a modelovania priestorových štruktúr krajiny, ako
aj kartografického modelovania vybraných priestorových
štruktúr s výstupom na mapu. Aplikácia týchto postupov sa
uskutočňuje spravidla vo viacerých technologických pro-
strediach (tzv. komerčných GIS) so zameraním na optimali-
záciu výberu metodických nástroj ov, na zabezpečenie integ-
rity a funkcií všetkých úrovní GIS.

Postgraduálne štúdium (PGŠ) je druhá forma vzdelávania
v kartografii, ktoré garantuje PríF UK. V súčasnosti prebieha
konanie na základe ktorého sa katedra kartografie, geoinfor-
matiky a DPZ uchádza o schválenie za školiace pracovisko
pre odbor kartografia a geoinformatika. Doterajšia forma
PGŠ v obore kartografia, geoinformatika a DPZ prebiehala
formou interného a externého štúdia. Odborná profilácia štu-
denta PGŠ je špecifikovaná individuálne, na základe roz-
hodnutia garanta odboru o výbere profilových predmetov.
V súčasnosti na odbore PGŠ kartografia, geoinformatika
a DPZ študuje 7 študentov. Od roku 1992, kedy bolo praco-
visko zriadené, štúdium PGŠ neskončil žiaden študent. Ma-
gisterské štúdium v odbore geografia-kartografia, so špecia-
lizáciou "kartografia, geoinformatika a DPZ" skončilo od
roku 1992 do apríla 1997 sedem študentov.

Záujem o magisterské štúdium na špecializácii "kartogra-
fia, geoinformatika a DPZ" sa po prvých váhavých začiat-
koch stabilizoval. V súčasnosti tu študuje 12 študentov, pri-
čom je reálny predpoklad, že sa v budúcom školskom roku
ich počet bude naďalej zvyšovať. O medziodborové štúdium
prejavili záujem aj študenti SvF STU, čo vytvára reálne pred-
poklady, že v ďalšom školskom roku sa počet študentov zvýši
o 10. Možno konštatovať, že za 5 rokov existencie samostat-
nej špecializácie pracovisko záujmom o štúdium dosiahlo
úroveň ostatných katedier geografie na PríF UK. Všetci ab-
solventi sú zamestnaní na renomovaných komerčných i ne-
komerčných pracoviskách (ARCGEO, INtergraph, Mestský
úrad Bardejov), a naďalej pokračujú v svojej odbornej profi-
lácii.

O niečo skeptickejšie je hodnotenie perspektívy záujmu
o PGŠ. Výhodné ponuky na zamestnanie absolventov špeci-
alizácie "kartografia, geoinformatika a DPZ" sposobujú, že
internú formu PGŠ využíva čoraz menej našich absolventovo
Nedostupnosť dobrého technologického vybavenia pre štu-
dentov iných špecializácií odboru geografia-kartografia,
a tým aj neschopnosť ich samostatného použiti a počas PGŠ
je ďalším dovodom, prečo len nepatrná časť absolventov
týchto špecializácií uvažuje o PGŠ v odbore kartografia, ge-
oinformatika a DPZ.

Riešenie tejto paradoxnej situácie je "len" v dosiahnutí
ďalšej gramotnosti - zvládnutí informatických a technolo-
gických nástroj ov, potrebných na všetkých úrovniach práce
s priestorovou informáciou. Čím skor dosiahnutie tejto gra-
motnosti fakulta zabezpečí, tým skor sa preklenú bariéry po-
trebnej integrácie všetkých odborov, ktorých spoločným me-
novatelom je manipulácia s priestorovou informáciou, na
jednej strane, a tým skor stratia opodstatnenie obavy zo vzá-
jomného sa pohlcovania súvisiacich odborov, pretože vý-
konné technológie zvýšia nároky na kvalitu ich tvorivého vy-
užitia.
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Výchovu kartografov na STU zabezpečuje SvF na odbore
geodézia a kartografia, ktorý je jedným z ósmich študijných
odborov. Štúdium kartografie na predmetnom odbore prešlo
za 60 rokov svojho trvania róznymi zmenami, až dospelo
k súčasnej podobe. Teoretický a odborný základ štúdia vy-
tvárajú prírodné vedy ako matematika, fyzika, teória mera-
nia, teória informácií a základné poznatky príbuzných geo-
vied a hraničných disciplín v urbanizme, v doprave,
v ekológii, v pódnom hospodárstve, ako aj humanitné dis-
ciplíny z oblasti manažmentu a práva [1].

Štúdium na odbore geodézia a kartografia trvá 10 semest-
rov a je organizované dvojstupňovo. V 1. až 6. semestri štu-
denti absolvujú základné predmety rovnaké pre všetkých štu-
dentov. V 7. až 10. semestri sa organizuje štúdium podIa
zameraní, kde jedným je aj zameranie kartografické.

V základnom štúdiu sa problématikou kartografie zaobe-
rajú v predmetoch: Kartografické techniky a normy, Mate-
matická kartografia, Topografia, Kartografická tvorba a re-
produkcia. Bezprostredne na tieto predmety nadvlizujú
príbuzné predmety ako sú Fotogrametria a DPZ, Katastrálne
mapovanie, Informačné systémy o území a Geoinfermatika.

Obsahovou náplňou predmetu Kartografické techniky
a normy je grafická tvorba kartografických znakov metódami
kresleni a a rytia. Celá problematika je koncipovaná z histo-
rickej danosti tvorby kartografických znakov až po súčasné
technológie tvorby znakov pomoc ou počítačových grafic-
kých systémov.

Hlavným poslaním predmetu Matematická kartografia je
problematika prevodu zemepisných súradníc do roviny. Zá-
kladom je teória a zákony skreslení jednotlivých kartogra-
fických zobrazení. Na potrebnej úrovni sú rozobrané zobra-
zenia azimutálne, valcové a kužeIové. Vzhfadom na rozdielne
súradnicové systémy použité v minulosti na našom území je
venovaná pozornosť transformácii súradníc medzi jednotli-
vými systémami. Osobitne je venovaná pozornosť zobraze-
niu Křovákovmu a Gaussovmu-Kriigerovmu, vzhIadom na
vyhotovené štátne mapové diela v týchto zobrazeniach.

Nosnou tematikou predmetu Topografia je tvorba topo-
grafických máp. Vychádza sa zo základných teoretických po-
znatkov topografie, analýzy tvarov reliéfu, štruktúry objek-
tov na topografickej mape z hfadiska geometrie a topológie.
Ďalšou úlohou je tvorba topografických máp klasickou tech-
nológiou a s využitím počítačovej grafiky. Nevyhnutnou sú-
časťou tejto tvorby je vytvorenie digitálnej bázy údajov so
všetkými atribútmi a podrobnosťami. Osobitná pozornosť je
venovaná digitálnemu modelu reliéfu a jeho priestorovým
štruktúram. Rozobrané sú jeho základné horizontálne a ver-
tikálne charakteristiky a geometrické formy topografickej
plochy. Posudzovaná je kvalita a presnosť údajov na topo-
grafických mapách.

Problematiku tvorby a spracovania máp stredných a ma-
lých mierok nejucelenejšie rozoberá predmet Kartografická
tvorba a reprodukcia. Vychádza z definície kartografie ako
vedy a jej začlenenia do systému vied. Na základe teoretic-
kých predpokladov definuje metódy kartografickej interpre-
tácie, charakterizuje základné princípy kartografického ja-
zyka ako vyjadrovacieho prostriedku javov a skutočností.
Zvlášť osobitná pozornosť je venovaná kartografickej gene-
ralizácii. Neoddelitefnou súčasťou je projektovanie kartogra-
fického diela so všetkými zvláštnosťami. Tvorba tematických
máp je technologicky rozobraná v klasickej aj digitálnej po-
dobe. Predpokladom digitálnej technológie je pretvorenie
analógových údajov do digitálnej formy, vytvorenie digitál-
neho modelu, údajovej základne, softvérového vybavenia
s možnosťou grafického výstupu pre rózne tematické mapy.

Súčasťou tejto technológie je aj využívanie materiál ov DPZ
a špeciálne postupy pri interpretácii týchto materiál ov.

Osobitná pozornosť v tomto predmete je venovaná repro-
dukčnému spracovaniu máp. Podrobne sú rozobrané jednot-
livé reprodukčné techniky, ako reprodukčná fotografia, ko-
pírovacie techniky, tlačové techniky a návrh tvorby farebných
stupníc pomocou kalibrovaného atlasu farieb. Celý techno-
logický postup je popísaný klasickou metódou ako aj metó-
dami s využitím počítačových systémov.

Na tieto, možno povedať, nosné predmety bezprostredne
nadvazujú už spomenuté predmety.

Fotogrametria a DPZ z pohfadu kartografie je zaujímavá
hlavne v oblasti vyhotovenia multispektrálnych snímok, ich
interpretáciou a pretvorením grafickej alebo digitálnej po-
doby do potrebného kartografického podkladu. Katastrálne
mapovanie ovplyvňuje kartografiu v časti zberu primárnych
informácií, ich spracovania v analógovej alebo digitálnej
forme. Geoinformatika sa zaoberá problematikou geoinfor-
mačných systémov, ich vlastnosťami a odlišnosťami od iných
informačných systémov. Hlavnou oblasťou geoinformatiky je
modelovanie územia, koncepcie modelovania, zdroje a me-
tódy zberu informácií a údajové modely. Výsledkom sú prie-
storové údaje poskytované pre iné informačné systémy. Hlav-
nou obsahovou náplňou predmetu Informačné systémy
o území je obsah a využívanie týchto systémov, ich triede-
nie, vnútorná štruktúra a aktívna práca s bázou údajov v róz-
nych prostrediach.

Na tieto predmety bezprostredne nadviizujú predmety špe-
cializácie ako sú: Tvorba máp a atlasov, Všeobecná geogra-
fia, Digitálny kartografický model, Štatistické metódy v kar-
tografii, Tematické mapovanie a aplikácie DPZ. Obsahom
týchto predmetov je prehlbenie všeobecných poznatkov zo
základných predmetov.

Súčasťou výučby je špeciálny seminár, v rámci ktorého štu-
denti spracovávajú ucelenú problematiku na študované za-
merania. Vyvrcholením štúdia je spracovanie diplomovej
práce, ktorá býva spravidla orientovaná na aktuálne problémy
súčasnej teórie a praxe.

V poslednom období boli z oblasti kartografie a súvisia-
cich disciplín spracované diplomové práce s nasledujúcou te-
matikou: priestorové bázy údajov US, digitálny model reli-
éfu vytvorený z geodetického merania pomocou systému
CAD, využitefnosť digitálnych priestorových údajov na po-
treby územnej bázy údajov, model tvorby nových topogra-
fických máp, digitálny model územia v systéme PC Mic-
roStation, analýza presnosti priestorových údajov získaných
z máp, štandardizácia obsahu topografických máp, kartogra-
fické zjednodušovanie mapového obrazu sídla, vofba hustoty
zemepisnej siete malomierkových máp, kartografické zobra-
zenie na príjem informácií zo satelitov SPOT a LANDSAT,
priemet obrazových záznamov zo satelitov SPOT do S-42,
autoatlas SR - projekt a iné.

Neoddelitefnou súčasťou činnosti pedagógov na vysokých
školách je okrem pedagogickej činnosti aj vedeckovýskumná
činnosť. Do tejto činnosti sú priamo zapájaní aj študenti
v rámci študentskej vedeckej činnosti, kde riešia spolu s pe-
dagógmi čiastkové problémy. Z problematiky kartografie sa
v poslednom období riešili úlohy kartografického modelo-
vania štruktúry a dynamiky geosystémov, problémy pozna-
nia princípov kartografického modelovania geosystémov,
metódy tvorby máp, interpretácie modelov štruktúry, sprá-
vania a interpretácie modelovej reality, objektivizácia sledo-
vania a prognózovania vývoja a využiti a matematickoštatis-
tických metód v počítačovom prostredí, tvorba GIS pre
pódohospodárstvo apod.
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Na SvF STU je organizované v spolupráci PríF UK medzi-
odborové štúdium - zameranie geografické a kartografické.
Skupina študentov z každej fakulty si okrem povinných pred-
metov na materskej fakulte zapíše predmety na druhej fakulte
podfa ponuky. SÚ to predmety, ktoré viac, alebo menej pro-
filujú absolventa príslušnej fakulty. Ponúkané predmety zo
SvF STU sú Geodézia, Fotogrametria, Topografia, Karto-
grafická tvorba a reprodukcia, Katastrálne mapovanie a ka-
taster nehnutefností. Z PríF UK sú to predmety Kartografické
modelovanie v prostredí GIS, Geoinformačné systémy MAP
INFO, Geografická regionalizácia a systematika, Komplexný
digitálny model reliéfu a jeho algoritmické vybavenie,
Tvorba báz údaj ov a informačně systémy v geografii
a ochrana a tvorba životného prostredia a jej ekonomické
a práv ne aspekty. Z názvov uvedených predmetov je vidieť,
ako profilujú a rozširujú rozhfad študentov a zvyšujú mož-
nosť ich uplatnenia a v praxi.

3. Perspektívy vzdelávacieho procesu v kartografii

Hlavný výchovno-vzdelávací smer v oblasti kartografie je roz-
širovať poznanie o reálnom systéme, orientovať kartografickú
tvorbu na potreby správnych relácií výučby, výchovy a vzde-
lávania. Mapa je však rovnako prostriedkom vzdelávania, ako
aj nástrojom riadenia. Aj v ďalšom období pojde tak o zdo-
konafovanie konvenčnej i automatizovanej tvorby máp. Pri-
tom je potrebné opierať sa najma o teóriu zobrazení, metódy
interpretácie a generalizácie a metódy interpretácie materiá-
lov DPZ. Naša ďalšia činnosť bude orientovaná najma na:
- inregráciu procesu vyhotovovania a používania máp,
- štandardizáciu prvkov na mapách, postupov spracovania

originálov, prístupov k používaniu kartografických infor-
mácií,

- kartografického modelovania prírodného a socioekono-
mického prostredia,

- využívania kozmických a leteckých snímok v tvorbe te-
matických prvkov máp,

- tvorbu GIS [2].
Perspektiva rozvoj a kartografie tak v oblasti potrebnej in-

tegrácie s príbuznými odbormi, ako aj v oblasti skvalitňova-
nia vlastného metodologického aparátu je výraznejšie vidi-
tefná, ak si "prelistujeme" informačné zdroje o kartografii,
jej výučbe na významných svetových pracoviskách v Inter-
nete. Z početných zahraničných zdrojovll možno badať kva-
litnú organizáciu a náplň štúdia kartografie. Trendom súčas-
ného obdobia je transparentná prezentácia kartografických
pracovísk v celosvetovej počítačovej sieti Internet tak v ob-
lasti výskumu, komerčných projektov ale aj výučby.

Z tohoto hfadiska treba pripomenúť, že prezentácia slo-
venských kartografických pracovísk, ale aj škol, je v tejto ce-
losvetovej komunikačnej sieti na nedostatočnej úrovni - sve-
tové katalógové servery o nás nevedia. Počiatočné snahy
niektorých pracovísk2) zatiaf neprinášajú dostatočnú prezen-
táciu vlastných aktivít. Je nesporné, že sa v budúcnosti budú
informačné toky Internetu zosilňovať. Svetová počítačová
sieť bude predstavovať špecifický informatorský nástroj,
ktorý bude slúžiť nielen na prehfadávanie informačných zdro-
jov, ale stále viac na komunikáciu a spoluprácu v raznych
oblastiach fudskej aktivity. Mapa, ako starodávny nástroj
a objekt kartografie je naďalej tou najvhodnejšou formou,
ktorou sa maže Slovensko pripojiť k celosvetovým infor-
mačným prúdom.

I) Internet http://kartoserver.frw.ruu.n//, Iwww.landsuirvayor.com.
Illazarus.elte.hu/, I Inc!. sbs.ohio-state. edu/o

2) Internet http://geoinfo.fns.uniba.skl.

[1] ČIŽMÁR, J.: Výchova kartografov na Slovenskej technickej uni-
verzite v Bratislave. Kartografické listy, 1994, č. 2, s. 134--135.

[2] HÁJEK, M.-MESIAR, R.-KELNAR, B.: Rozvoj kartografie na
SVŠT v Bratislave. Geodetický a kartografický obzor, 34176,
1988,č. 2, s.44--47.

[3] PRAVOA, J.: O samostatnosti kartografie. Kartografické listy,
1994,č. 2, s. 51-60.

[4] KRCHO, J.-MIČIETOVÁ, E.: Geoinformačný systém o geo-
grafickej sfére a komplexný digitálny model priestorovej štruk-
túry ako jeho integrálny súčasť. Geografický časopis, 1989, č. 3,
s.243-273.

Čestné členství
v Mezinárodní kartografické asociaci

Výkonný výbor Mezinárodní kartografické asociace (lCA) udělil
u příležitosti 18. mezinárodní kartografické konference konané ve
Stockholmu ve dnech 23.-27. června 1997 čestné členství v ICA
doc. Ing. Miroslavu Mikšovskému, CSc., učiteli na katedře ma-
pování a kartografie Fakulty stavební ČVUT v Praze a předsedovi
Kartografické společnosti Ceské republiky. Toto nejvyšší ocenění
Mezinárodní kartografické asociace bylo uděleno jako uznání za vý-
znamný přínos doc. Mikšovského pro práci asociace, zejména za
jeho odbornou a organizátorskou činnost a aktivity v práci komisí.
Vyznamenání předal Ooc. Mikšovskému prezident Mezinárodni kar-
tografické asociace Prof. Michael Wood (Y. Británie) na slavnostní
večeři uspořádané pro účastníky konference na Stockholmské rad-
nici.

Ooc. Mikšovský se účastní práce Mezinárodní kartografické aso-
ciace od r. 1967. V roce 1972 byl jedním ze zakládajicích členů stálé
komise ICA pro technologii výroby map (lCA Standing Commis-
sion on Map Production Technology), v níž pracuje nepřetržitě až
dosud. V letech 1989-91 byl místopředsedou a v letech 1991-95
předsedou této stálé komise.

Aktivně se zúčastnil přípravy řady publikací ICA, a to jako jejich
autor, spoluautor či editor.

Na 10 mezinárodních kartografických konferencích ICA a 18 za-
sedáních stálé komise pro technologii výroby map, jichž se doc. Mik-
šovský v průběhu let 1967-97 zúčastnil, přednesl více jak 25 vyžá-
daných referátů. Z pověření ICA řídil jednání sekcí mezinárodních
kartografických konferencí v Perthu (1984), v Morelii (1987),
v Bournemouth (1991), v K6ln a. Rh. (1993) a v Barceloně (1995).

V r. 1986 zorganizoval Ooc. Mikšovský zasedání Výkonného vý-
boru ICA a jejích komisí v Praze. V r. 1994 pak zorganizoval v Praze
zasedání stálé komise ICA pro technologii výroby map společně
s workshopem a výstavou české kartografické produkce. V témže
roce zorganizoval společně se stálou komisí ICA pro výchovu a vý-
cvik kartografů, vedenou Prof. F. J. Ormelingem (Nizozemí), mezi-
národní seminář pro rozvojové země, který se konal v Istanbulu.

Ooc. Mikšovský publikoval řadu článků v časopisu ICA News-
letter, vydávaném asociací, i v jiných zahraničních časopisech. vý-
znamně se podílel na informovanosti našich odborníků publiková-
ním výsledků činnosti ICA a jejích orgánů v českém odborném tisku,
především pak v Geodetickém a kartografickém obzoru.

Blahopřejeme!
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Př!prava kartografů na vysokých školách
v Ceské republice

Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,
katedra geografie PřF UP v Olomouci

Kartografie je tradičním oborem českého vysokého školství. Po změnách v roce 1989 nabyla nového rozměru a výrazně po-
sunula k novým moderním informačním technologiím. Kartografie je přednášena na 10 vysokých školách. Tradičně je v čes-
kých zemích kartografie přednášena ve dvou základních směrech: technické vysoké školy se zaměřují na technické a matema-
tické aspekty kartografie, zatímco univerzity kladou důraz na tematickou kartografii úzce spojenou sgeografickými disciplínami.
Jediným pracovištěm pro výchovu vojenských kartografů je Vojenská akademie v Brně. Na českých vysokých školách se kar-
tografie studuje ve všech stupních vysokoškolského studia - bakalářském, magisterském, resp. inženýrském, idoktorandském.

Education of Cartographers at Universities in the Czech Republic
Summary

Cartography is a traditional scientific field of the Czech university eductational system. After changes in 1989 it has accep-
ted a new dimension and has become one discipline from a group of modem information technology. In the Czech Republic
cartography is trained at 10 universities. Traditionalty it is lectured in two basic directions: technical universities specialize
on thematical cartography with close linking to geography. The only institution for training of military cartography is Mili-
tary Academy in Brno. Cartography is lectured at alt three study degrees: for bachelors, magisters and postgraduants.

Kartografie se v posledních letech výrazně mění. Děje se tak
díky rychlému tempu pronikání informačních technologií
snad do všech technických a přírodních věd. Těmto mnohdy
revolučním změnám se samozřejmě přizpůsobuje i praxe. Vy-
soké školy, které jsou místem výchovy nových odborníků,
musejí na tuto dobu adekvátně reagovat. To ovšem nepřed-
stavuje pouze začlenění nových přednášek do stávajících
učebních plánů, ale většinou zcela novou koncepci studijních
oborů.

Předložený příspěvek vznikl jako snaha sestavit u příleži-
tosti 12. kartografické konference (konané ve dnech 16.-18.
září 1997 v Olomouci) ucelený přehled o studijních oborech

na technických
Akolách:

Obr. I Vztah kartografie a geografie na českých vyso-
kých školách

zahrnující kartografické přednášky, cvičení, semináře, praxe
nebo exkurze.

2. Výuka kartografie na vysokých školách

Tradičně se kartografie v českých zemích rozlišuje podle typu
vysoké školy, kde je kartografie přednášena. Na technických
vysokých školách je kartografie přednášena jako samostatná
vědní disciplína technického rázu. Na českých univerzitách
je pojetí a výuka kartografie úzce spojena s geografií. Právě
geografie je díky svému prostorovému základu kartografii
aplikačně nejbližší vědní disciplínou. Na základě tohoto po-
jetí je místy kartografie označována jako technická karto-
grafie (na technických vysokých školách) a geografická kar-
tografie (na univerzitách) - viz obr.!.

2.1 CVUT Praha
Katedra mapování a kartografie Stavební fakulty Českého vy-
sokého učení technického je garantem výchovy kartografů
na největší technické vysoké škole v zemi.

V bakalářském studiu Geodézie a kartografie, směr Ka-
tastr nemovitostíjsou ve studijním plánu zařazeny předměty
Kartografie I a II - 3. semestr (2/2) zkouška, 5. semestr
(2/3) zkouška. V 6. semestru si mohou studenti vybrat z vo-
litelných předmětů Seminář z kartografické polygrafie v roz-
sahu 0/3 (ukončeno klasifikovaným zápočtem). Bakalářská
zkouška obsahuje okruhy z výše uvedených předmětů.

V pětiletém inženýrském studiu Geodézie a kartografie,
specializace Kartografie a DPZ (po 3. ročníku) absolvují
studenti v 6. semestru předmět Matematická kartografie (3/2
zkouška), v 7. semestru Mapování (3/4 zkouška), v 8. se-
mestru Topografická a tematická kartografie (3/3 zkouška),
v 9. semestru Kartografická polygrafie a reprodukce (212
zkouška). Studenti si dále vybírají z volitelných předmětů,
mezi kterými jsou i Seminář z polygrafie, Kartografické me-
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tody výzkumu, Reprografický seminář a Teorie měření. Státní
závěrečná zkouška obsahuje obhajobu diplomové práce z kar-
tografie a okruhy otázek z výše uvedených předmětů.

V doktorandském studiu oboru Kartografie, geoinfor-
matika a DPZ jsou obsaženy přednášky Digitální katastr
nemovitostí, Teorie chyb, Geodetické souřadnicové systémy,
Kartografické metody výzkumu, Analytická a interaktivnífo-
togrammetrie, Matematická kartografie, Kartografická in-
formatika, Teorie řízení v kartografii.

Inženýrské studium Inženýrství životního prostředí ob-
sahuje pouze přednášku Mapování a kartografie v rozsahu
2/2 v 5. semestru (ukončeno zkouškou).

Mezi významné diplomové práce z kartografických oborů
patří především:

Skalická, J. (1995): Ekologizace reprodukčního zpraco-
vání map.

Skodová, 1. (1995): Mapa čísel popisných Nového Města
nad Metují.

Sidlichovský, P. (1995): Zákres ortodromy a loxodromy
do obrazů geografických sítí.

Silhánek, J. (1996): Volba zobrazení pro Českou repub-
liku.

Valentová, M. (1996): Využití maskovacích filmů pro
plošné areály map.

Samer, A. B. (1997): Užití maskování při zpracování tis-
kových podkladů map.

Pracoviště napomáhá zabezpečit výuku vybraných karto-
grafických předmětů na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
a Západočeské univerzitě v Plzni. Speciální zaměření karto-
rafie na pracovišti je orientováno na:
- všeobecnou kartografii (nauka o mapách),
- matematickou kartografii,
- kartografickou tvorbu,
- kartografickou polygrafii a reprodukci,
- kartometrii a morfometrii,
- kartografické metody výzkumu,
- kartografickou informatiku a
- digitální metody zpracování map.

2.2 VUT Brno
Kartografii na Vysokém učení technickém v Brně zajišťuje
Ústav geodezie Fakulty stavební. V odborném studiu inže-
nýrského zaměření, obor Geodezie a kartografie studuje
maximálně 50 studentů v ročníku. Ve studijním plánu je v 7.
semestru zařazena Matematická kartografie v rozsahu 211
(ukončeno zkouškou) a Kartografie I (4/2 zkouška). V 8. se-
mestru dále Kartografie II (2/1 zkouška). Ve výběrovém me-
zioborovém studiu Geoinformační systémy je přednášen
v 7. semestru předmět Základy počítačové kartografie (0/2
klasifikovaný zápočet). Státní závěrečná zkouška obsahuje
okruhy z kartografie. Absolventi odcházejí do praxe jako in-
ženýři - geodeti se znalostmi kartografie a kartoreprodukč-
ních prací.

V interním doktorandském studiu Geodezie a kartogra-
fie jsou přednášeny Kartografické informační systémy a další
přednášky z geoinformatiky, geodezie a jiných oborů.

Jako vybrané diplomové práce z kartografie lze uvést:
Dupal, B. (1994): Srovnávací studie vyhotovení mapy za

použití programových systémů MAPA 2 a MICROSTA-
TlON.

Kadlecová, A. (1994): Digitální mapy jeskyní v povodí
Říčky.

Musilová, 1. (1994): Kartografické zpracování dynamic-
kých jevů v CHKO.

Ladislav, P. (1995): Kartografické zpracování orientačního
plánu města Senica.

Smětáková, L. (1995): Srovnávací studie užití vybraných
programových systémů k tvorbě map velkých měřítek.

Bičiště, R. (1996): Aplikační software na platformě GE-
NAMAP pro potřeby lesního hospodářství ve vybraném
území.

Pastorová, J. (1996): Vyhotovení digitální polohopisné
mapy intravilánu obce Březová.

Vrajová,1. (1996): Vyhotovení účelové mapy.
Pracoviště je zaměřeno na výuku kartografie, matematic-

kou kartografii a tematickou kartografii.

2.3 VA Brno
Výchova vojenských kartografů je na Vojenské akademii
v Brně zajišťována katedrou vojenských informací o území
Fakulty vojenskotechnické - druhu vojsko

V tříletém bakalářském studiu (od šk. r. 1991/92) studuje
přibližně 25 studentů v ročníku. Ve 3. semestru absolvují
předmět Vojenská topografie v rozsahu 3/3 (ukončeno
zkouškou), ve 4. semestru Fotogrammetrie a DPZ (3/3
zkouška) a Katastr nemovitostí (2/2 klasifikovaný zápočet).
V 5. semestru je zařazen opět předmět Fotogrammetrie
a DPZ (3/3 zkouška), dále Fotochemie (1/1 zkouška), Ma-
pování (2/0 zkouška), Matematická kartografie (2/2
zkouška), Kartografie (2/2 klasifikovaný zápočet) a výpo-
četní technika v kartografii (1/1 zápočet). V 6. semestru je
ve studijním plánu Mapování (1/1 zkouška), opět Karto-
grafie (2/2 zkouška), Kartografická polygrafie (2/2
zkouška), Řízení geodetických a kartografických prací (2/2
klasifikovaný zápočet) a 20 denní Terénní praxe z mapování,
kartografie afotogrammetrie. Státní závěrečná zkouška ba-
kalářského studia obsahuje okruhy z kartografie. Absolvent
odchází do praxe k topografické službě AČR s titulem ba-
kalář.

V inženýrském studiu, které navazuje na bakalářské
a rozšiřuje jej teoreticky i prakticky, studuje maximálně 20
studentů v ročníku. Do 7. semestru je zařazen předmět Ma-
pování (111 zkouška) a Kybernetika v geodezii a kartogra-
fii (2/2 zkouška). V 8. semestru je přednášena Fotogram-
metrie a DPZ (2/2 zápočet) a Matematická kartografie (111
zkouška). V 9. semestru pak opět Fotogrammetrie a DPZ
(111 klasifikovaný zápočet), Kartografie (2/2 zkouška),
Kartografická polygrafie (111 klasifikovaný zápočet), Ří-
zení geodetických a kartografických prací (2/0 zkouška)
a Automatizace v kartografii (2/2 klasifikovaný zápočet).
V 10. semestru vykonávají studenti již pouze 10denní Praxi
z kartografie a kartografické reprodukce a Stáž u topogra-
fické služby ACR v délce 25 dnů. Druhá státní závěrečná
zkouška obsahuje rozšířené okruhy z kartografie. Absolvent
odchází do praxe k topografické službě AČR s titulem in-
ženýr.

V doktorandském studiu oboru Geodezie a kartografie
(interní a externí) je zařazen vědní úsek Kartografie s dotací
272 hodin, kde jsou přednášeny jako hlavní předměty z kar-
tografie: Kartografie a mapování, Informační systémy
o území, Státní mapová díla, Kartografická polygrafie a Ří-
zení kartografických prací.

Jako reprezentativní diplomové práce z kartografie lze
uvést:

Hertl, D. (1994): Projekt městského vojenského infor-
mačního systému v prostředí ARC/lNFO.

Kubánek, S. (1994): Ověření přesnosti digitalizace topo-
grafických map.

Sušánka, 1. (1995): Geografickoanalytická nadstavba vo-
jenského městského informačního systému.

Třebín, L. (1996): Model fuzzy výběru z databáze GlS.
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Pracoviště je zaměřeno na technickou kartografii, auto-
matizovanou kartografii a kartografickou polygrafii. Katedra
je vybavena technikou a programovými prostředky pro
tvorbu GIS i pro klasickou kartografickou tvorbu včetně po-
lygrafického zpracování. Kromě toho katedra zajišťuje i pře-
školovací a zdokonalovací kurzy v trvání dvou až tří měsíců,
zaměřené na moderní vývojové směry v kartografii pro pra-
covníky topografické služby AČR.

2.4 UK Praha
Na Univerzitě Karlově v Praze je výchova kartografů garan-
tována katedrou kartografie a geoinformatiky Přírodově-
decké fakulty.
Vmagisterském studiu Geografie - kartografie mají v ba-

kalářském stupni všichni studenti (přibližně 3~0 studentů)
v 1. ročníku společně předměty Kartografie v rozsahu 312
(ukončeno zkouškou) a pětidenní Terénní cvičení z karto-
grafie (zápočet). Ve 2. ročníku absolvují pouze Tematickou
kartografii v rozsahu 112(zápočet).
V magisterském studiu učitelství zeměpisu studuje

80-100 studentů v kombinacích dějepis-zeměpis, biolo-
gie-zeměpis, matematika-zeměpis, tělesná výchova-země-
pis a v jednooborovém studiu zeměpisu. Podíl kartografie ve
studijním plánu učitelského studia je stejný jako pro výše
uvedené bakalářské studium. Státní závěrečná zkouška ob-
sahuje okruhy otázek z kartografie.
V magisterském stupni (od 7. semestru) specializace Kar-

tografie a geoinformatika studuje 6-8 studentů v ročníku.
Ve studijním plánu mají předměty Kartografie II (2/1
zkouška), Matematická kartografie (1/1 zkouška), Karto-
grafický projekt (0/4 zápočet), Redakce a sestavování map
(2/1 zkouška), dvoutýdenní oborová praxe v kartografickém
podniku (zápočet), Kartografická informatika (2/2 zkouška),
Kartometrie (lil zkouška), Atlasová kartografie (lil zápo-
čet), Kartografická generalizace (111zkouška), Analýza kar-
tografických děl (012 zápočet), Dějiny kartografie (2/0
zkouška), Reprodukce map (2/1 zkouška) a Kartologie (0/3
zápočet). Odborné studium Geografie-kartografie dokončuje
každoročně 3~0 studentů. Do praxe odcházejí s titulem
magistr.
Na pracovišti byla zpracována řada diplomových prací ře-

šící kartografická témata, například:
Čápová, J. (1991): Atlas politicko-administrativního členění
států světa.
Hejtmánková, Z. (1991): Atlasová kartografie.
Imramovský, A. (1991): Kancelářská mapa Islandu.
Šturm, P. (1991): Roztocký výrobce glóbů Jan Fekl.
Brož, J. (1992): Školní hospodářské mapy.
Červenka, P. (1992): Orientační mapy pro zrakově posti-
žené.
Dvořáková,A. (1993): Geografickájména ve školních učeb-
nicích a atlasech.
Mucha, P. (1993): Náboženská struktura obyvatelstva České
republiky.
Belková, E. (1994): Tvorba pohledových map pomocí po-
čítače.
Kozohorská, R. (1995): Otáčivé mapy hvězdné oblohy.
Malá, B. (1995): Ekvideformáty obecných zobrazení.
Ptáček, J. (1995): Problematika kartografických transfor-
mací v prostředí GIS.
Schwarzová, P. (1995): Školní atlas České republiky.
Řežábek, Š. (1996): Soubor tematických map okresu Pří-
bram.
V doktorandském studiu je v současnosti celkem 6 stu-

dentů (2 v interním, 4 v externím). Z doktorandských pro-
jektů lze uvést:

Fišerová, B.: Kartografické modelování.
Kropáček, 1.: Informační potenciál družicových dat s vy-

sokým rozlišením pro tvorbu a aktualizaci map.
Pracoviště řeší grant Grantové agentury ČR Tvorba ná-

rodního atlasu (dr. Beránek).

2.5 PřF MU Brno
Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Masarykovy uni-
verzity v Brně garantuje výuku kartografie na všech stupních
vysokoškolského studia - bakalářském, magisterském i dok-
torandském.
Od školního roku 1995/96 studuje maximálně 10 studentů

v bakalářském studiu obor Aplikovaná matematika a geo-
grafie. V 1. semestru je zařazen předmět Geografická karto-
grafie v rozsahu 2/1 (ukončeno zkouškou). Státní závěrečná
zkouška obsahuje okruhy otázek z kartografie. Absolvent to-
hoto studia odchází do praxe s praktickými dovednostmi
práce s GlS a titulem bakalář.
Magisterské studium učitelství zeměpisu v kombinacích

matematika-zeměpis, biologie-geologie-zeměpis, země-
pis-<iějepis a zeměpis-angličtina studuje maximálně 45 stu-
dentů v ročníku. V 1. semestru absolvují předmět Kartogra-
fie a topografie v rozsahu 212 (ukončeno zkouškou), ve 2.
semestru pětidenní Terénní cvičení z kartografie a topogra-
fie (ukončeno zápočtem) a ve 3. semestru předmět Tematická
kartografie a DPZ v rozsahu 112(ukončeno klasifikovaným
zápočtem). Státní závěrečná zkouška obsahuje okruhy otá-
zek z kartografie. Absolvent odchází do praxe jako učitel ze-
měpisu pro školy 2. cyklu s titulem magistr.
V odborném magisterském studiu Geografie a karto-

grafie studuje přibližně 17 studentů v ročníku. Kartogra-
fie je v osnovách obsažena celkem v 9 položkách, a to: 1.
semestr - Kartografie a topografie - 212 zápočet, 2. se-
mestr - Kartografie a topografie - 2/1 zkouška, Terénní
cvičení z topografie a mapování - 5 dnů zápočet, 3. se-
mestr - Tematická kartografie - 3/3 zkouška, 4. semestr -
Mapovací kurz - 5 dnů zápočet, 6. semestr - Počítačová
kartografie a automatizace - 2/3 zkouška. Ve 3. až 5. roč-
níku si studenti mohou zvolit z výběrových předmětů: 5.
semestr - Mapová sémiotika a mapový jazyk - 2/1 zkouška,
7. semestr - Dějiny kartografie s kartologií - 2/1 kolo-
kvium. Státní závěrečná zkouška obsahuje okruhy otázek
z kartografie, specializace geoinformatika a kartografie má
rozšířené okruhy z kartografie. Absolvent tohoto studia od-
chází do praxe s praktickými dovednostmi klasické (ana-
logové) a počítačové kartografie i práce s GlS. Získává ti-
tul magistr.
Doktorandské studium obor Kartografie a geoinforma-

tika (interní i distanční) obsahuje i hlavní přednášky Kon-
cepce mapového jazyka, Počítačová kartografie, Kartogra-
fie životního prostředí, Tvorba cenových map, Percepce
mapových děl, Metody kartografického výzkumu vpřírodních
vědách a Dějiny kartografie a historická kartografie. Dok-
torand absolvuje studium s titulem PhD.
Mezi diplomové práce z kartografických oborů patří pře-

devším:
Kolejková, D. (1981): Mapy životního prostředí a možnosti
digitalizace jejich obsahu.
Voženílek, V. (1988): Orientace a střední sklony georeliéfu
jádra brněnské aglomerace.
Strašák, Z. (1989): Návrh koncepce, obsahu a náplně hlu-
kových map pro regionální plánování.
Azzani, A. A. (1991): Jižní governáty Jemenské republiky

- soubor map s doprovodným textem.
Čermáková, P. (1992): Osobnosti moravské kartografie.
Kubů, P. (1993): Návrh atlasu města Brna.
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Adam, D. (1994): vývoj významu města Brna v sídelním
systému Moravy.
Sebesta, M. (1996): Digitální cenová mapa stavebních po-

zemků.
Prouzová, P. (1997): Kartometrické metody a rozbory na

mapách 16. až 18. století.
Pracoviště je kartograficky zaměřeno na 4 základní směry:

tematická kartografie, historická kartografie a dějiny karto-
grafie, počítačová kartografie a geoinformatika (DPZ a GlS).
Výuka i samostatná práce studentů probíhá ve specializova-
ném pracovišti Laboratoř geoinformatiky a kartografie (ve-
doucí doc. Konečný).

2.6 PdF MU Brno
Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně je vý-
uka kartografie zajišťována Katedrou geografie.

Ve čtyřletém magisterském studiu učitelství všeobecně
vzdělávacích předmětů v kombinacích dějepis-zeměpis, bi-
ologie-zeměpis, matematika-zeměpis, tělesná výchova-ze-
měpis, fyzika-zeměpis a francouzština-zeměpis studuje při-
bližně 45 studentů v ročníku. Ve 2. semestru je v učebním
plánu zařazen předmět Základy topografie a kartografie
v rozsahu 2/2 (ukončeno zkouškou) a 5denní Terénní praxe
z topografie a kartografie (zápočet). Státní závěrečná
zkouška obsahuje okruhy otázek z kartografie. Absolvent to-
hoto studia odchází do praxe jako učitel zeměpisu pro 6. až
9. ročník základních škol. Získává titul magistr.

2.7 UP Olomouc
Výuku kartografie na Univerzitě Palackého v Olomouci za-
jišťuje především katedra geografie Přírodovědecké fakulty.

V magisterském studiu učitelství v kombinacích mate-
matika-zeměpis, biologie-zeměpis-geologie, biologie-ze-
měpis-ochrana životního prostředí a tělesná výchova-země-
pis studuje 60-70 studentů v ročníku. V 2. semestru je
přednášena Geografická kartografie v rozsahu 212(ukončeno
zkouškou) a organizováno 3denní Terénní cvičení z karto-
grafie (zápočet). Ve 3. semestru je zařazena Tematická kar-
tografie v rozsahu 012(kolokvium). Státní závěrečná zkouška
z geografie obsahuje okruhy z kartografie. Absolvent odchází
do praxe jako učitel zeměpisu pro školy 1. a 2. stupně s titu-
lem magistr.

V bakalářském studiu Geografie a geoinformatika (od
škol. roku 1997/98) studuje maximálně 15 studentů. Ve 2. se-
mestru absolvují Geografickou kartografii (212 zkouška)
a Terénní cvičení z kartografie 3 dny (zápočet). Dále ve 3.
semestru Tematickou kartografii (012 zkouška) a v 5. se-
mestru Počítačovou kartografii (111kolokvium). Bakalářská
zkouška obsahuje okruhy z kartografie. Abolvent odchází do
praxe jako promovaný geograf s praktickými dovednostmi
práce s geografickými informačními systémy a s titulem ba-
kalář.

Z kvalitních diplomových prací s kartografickou temati-
kou lze například uvést:
Bulová, H. (1996): Atlas vybraných vulkanických tvarů

České republiky.
Večerková, (1996): Atlas největších jezer světa.
Hádlíková, J. (1996): Kartografické zpracování historického

vývoje města Olomouce.
Vyhlídalová, I. (1996): Kartografické zpracování sportov-

ních aktivit v Olomouci.
Zemánek, M. (1995): Kartografické zpracování religiozity

obyvatel Moravy.
Jakešová, H. (1995): Mapy dopravní dostupnosti okresu

Frýdek-Místek.

Bartoňková, J., Holleschová, Ž. (1997): Regionální atlas
okresu Olomouc.
Falešníková, J., Simečková, H. (1997): Mentální mapa Mo-

ravy.
Létal, A. (1997): Optimalizace PC ARC/lNFO pro tvorbu

geomorfologických map.
Pracoviště je kartograficky zaměřeno na tematickou kar-

tografii, počítačovou kartografii a vizualizaci digitálních pro-
storových dat. Součástí pracoviště je ECO-GlS Centrum,
společné pracoviště kateder geografie a ekologie PřF UP pro
aplikace geografických informací v geovědních oborech (ve-
doucí doc. Voženílek).

2.8 OU Ostrava
Výuka kartografie je na Ostravské univerzitě zajišťována ka-
tedrou fyzické geografie.

Vedvou oborech magisterského studia Geografie-fyzická
geografie a geoekologie a Geografie-sociální geografie
a regionální rozvoj studuje přibližně 30 (15+ 15) studentů
v každém ročníku. V 1. semestru absolvují předmět Karto-
grafie a topografie v rozsahu 212 (ukončeno zkouškou), ve
2. semestru Tematická kartografie v rozsahu 112 (zkouška)
a 5denní Terénní praxe z kartografie a topografie (zápočet)
a ve 4. semestru je v rozsahu 1/3 zařazena Kartografická
tvorba (zkouška). V oboru Geografie-fyzická geografie
a geoekologie je zařazen v 8. semestru předmět Mapování
v krajinné ekologii - lil (zápočet). Absolventi odcházejí do
praxe jako magistři geografie se specializací fyzická geo-
grafie a geoekologie nebo sociální geografie a regionální roz-
voj. Podobný učební plán je sestaven i pro magisterské stu-
dium Ochrana a tvorba krajiny, ve kterém studuje 10-15
studentů v každém ročníku. Není zařazen pouze předmět
Kartografická tvorba. Absolvent tohoto studia odchází do
praxe s titulem magistr. Bakalářské zkoušky po 3. ročníku
i státní závěrečné zkoušky po 5. ročníku všech odborných
studií obsahují okruhy kartografie.

V bakalářském studiu Regionální rozvoj a správa studuje
přibližně 15 studentů v ročníku. Do 1. semetru je zařazen
předmět Kartografie a topografie v rozsahu 212 (ukončeno
zkouškou), ve 4. semestru Tematická kartografie v rozsahu
1/2 (zkouška). Po třech letech studia student vykonává ba-
kalářskou zkoušku, která obsahuje přiměřené okruhy z kar-
tografie. Odchází do praxe s titulem bakalář.

Okolo 30 studentů v ročníku studuje magisterské studium
učitelství pro střední školy v oborech matematika-geogra-
fie, biologie-geografie, chemie-geografie, informatika-geo-
grafie, angličtina-geografie. V 1. semestru absolvují předmět
Kartografie a topografie v rozsahu 2/2 (zkouška), 2. semestru
Tematická kartografie - 112(zkouška) a třídenní Terénní cvi-
čení z kartografie a topografie (zápočet) a ve 4. semestru
Kartografická tvorba -lil (zkouška). Po 5 letech student vy-
konává státní závěrečnou zkoušku, která obsahuje okruhy
z kartografie. Absolvent odchází do praxe jako učitel s titu-
lem magistr.

Mezi diplomové práce z kartografických oborů patří pře-
devším:
Lulek, P. (1988): Atlas středních odborných učilišť.
Schuster, M. (1989): Tvorba map pro orientační běh a mož-
nost jejich využití při geomorfologickém mapování.
Snajdrová, Z. (1990): Návrh atlasu pro výuku regionální ge-

ografie na PFO.
Koloničný, M. (1991): Kartogram a kartodiagram jako ná-

zorná pomůcka v učebnicích geografie.
Klikarová, L. (1992): Návrh souboru map pro výuku regi-

onální geografie světa na vysoké škole.
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Perničková, V. (993): Projekt a maketa atlasu pro střední
a vysoké školy.
Kvaš, P. (993): Projekt a maketa atlasu Evropy pro veřej-

nost.
Krejcarová, I. (994): Slovník tematické kartografie.
Jarema,1. (995): Metodika digitalizace tematických map

v prostředí MicroStation 4.0.
Honzová, M. (997): Tvorba mapy pro orientační běh a vy-

užití pro výcvik topografie.
Cieslarová, J. (997): Historický vývoj tvorby map v ori-

entačním běhu.
Kartograficky je pracoviště zaměřeno především na ná-

sledující oblasti: tematická kartografie, počítačová kartogra-
fie, GIS a atlasy malých oblastí technologií GIS.

Kartografii na Západočeské univerzitě v Plzni zabezpečuje
katedra geografie Pedagogické fakulty.

V bakalářském studiu Ekonomická a regionální geogra-
fie a ve dvou magisterských studiích (čtyřleté a pětileté) uči-
telství všeobecně vzdělávacích předmětů v kombinacích
zeměpis-biologie, zeměpis-tělesná výchova, zeměpis-mate-
matika, zeměpis-němčina a zeměpis-angličtina studuje
30-50 studentů v ročníku. Ve společných studijních plánech
je zařazen do 2. semestru předmět Kartografie a topografie
v rozsahu 3/1 (ukončeno zkouškou). Jeho součástí je i 5denní
terénní praxe. V 5. semestru si mohou studenti vybrat mezi
výběrovými předměty i Tematickou kartografii (111zápočet)
nebo Kartografický seminář 0/1 zápočet). Postupová
zkouška i státní závěrečná zkouška obsahuje okruhy otázek
z kartografie.

Kartografii na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem zajišťuje katedra geografie Pedagogické fakulty.

V magisterském studiu učitelství všeobecně vzděláva-
cích předmětů v kombinacích němčina-zeměpis, děje-
pis-zeměpis, matematika-zeměpis a tělesná výchova-ze-
měpis studuje přibližně 100 studentů v ročníku. Ve
2. semestru je přednášen předmět Kartografie v rozsahu 2/2
(ukončeno zkouškou) a organizován Topografický a karto-
grafický kurz (zápočet). Do 3. semestru je zařazena Tema-
tická kartografie s dotací 0/2 (zápočet). Státní závěrečná
zkouška obsahuje okruhy otázek z kartografie. Absolvent
tohoto studia odchází do praxe jako učitel zeměpisu, zís-
kává titul magistr.

Pracoviště se specializuje na počítačovou kartografii.

2.11 JU České Budějovice

Výuka kartografie je na Pedagogické fakultě Jihočeské uni-
verzity v Českých Budějovicích zajišťována oddělením ge-
ografie. Je začleněna do studijních osnov magisterského
studia učitelství pro II. stupeň ZŠ. V kombinacích matema-
tika-zeměpis, tělesná výchova-zeměpis a španělština-ze-
měpis absolvuje kartografii každým rokem přibližně 40 stu-
dentů. Je zařazena ve 2. semestru v rozsahu přednášek
Základy kartografie, kartometrie a topografie 2/1 (ukončeno
zápočtem a zkouškou) a dvoudenním Terénním cvičením
z kartografie (zápočet). Přestože se pracoviště na kartogra-
fii nespecializuje, státní závěrečná zkouška z učitelství ob-
sahuje okruhy z kartografie. Obsahově blízké kartografii
jsou cvičení z GIS a DPZ ve 3. semestru v rozsahu 0/2 (ukon-
čené zápočtem).

3. Závěr

Kartografie je na českých vysokých školách stále silným tra-
dičním oborem. Odráží potřeby praxe, které jsou po změnách
v roce 1989 velmi aktuální. Je patrný posun k digitálnímu
zpracování kartografických informací a využití moderních
metod v kartografii (GIS, DPZ).

Kartografie je přednášena na 10 vysokých školách (11 fa-
kultách vysokých škol). Technické vysoké školy produkují
ročně desítky kartografů pro každodenní praxi, univerzity za-
bezpečují kartografickou průpravu učitelů zeměpisu a od-
borníků z oborů geografie a ekologie. Obsahy studijních
plánů na technických školách a univerzitách se od sebe více
či méně liší. Základní předměty jako matematická kartogra-
fie, topografie, tvorba map a nauka o mapách jsou předná-
šeny na obou typech vysokých škol. Ovšem na technických
školách je poté kladen větší důraz na tvorbu původních map
(digitální katastr, teorie měření, teorie chyb), zatímco na uni-
verzitách na tvorbu odvozených map, především tematických
(tematická kartografie, kartografická generalizace, kartogra-
fická informatika).

Jediným pracovištěm pro výchovu vojenských kartografů
je Vojenská akademie v Brně, kterou ročně opouští 20 pro-
movaných kartografů.

Možnosti získat doktorát z kartografie je možné pouze na
ČVUT v Praze v interním doktorandském studiu, na VA
v Brně, UK v Praze nebo na Přírodovědecké fakultě MU
v Brně. Ročně na těchto školách studuje okolo 15 dokto-
randů.

Kartografie je nedílnou součástí výuky geografie, a to
v učitelském i odborném studiu. V řadě studijních kombinací
(M-Z, Bi-Z, Tv-Z, D-Z, Fy-Z, Fr-Z, Něm-Z, Ang-Z) si ročně
osvojuje kartografické znalosti a dovednosti okolo 460 stu-
dentů geografie. Obsahově je zaměřena na geografickou a te-
matickou kartografii a vždy je doplněna několikadenním te-
rénním cvičením.

Budoucnost nabízí kartografii široké pole uplatnění svým
novým absolventům. Jejich profesní příprava se v současné
době výrazně rozšiřuje o poznatky a dovednosti z mnoha no-
vých moderních oborů,jakýmijsou například geografické in-
formační systémy a dálkový průzkum Země. Přejme si, aby
byl i nadále velký zájem o studium kartografie, na vysokých
školách dostatek kvalitních pedagogů, moderní přístrojové
vybavení pro výuku i výzkum a náležité ohodnocení náročné
práce kartografů.

PŘEDPLATNÉ
odborného a vědeckého časopisu

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ
OBZOR

Podrobnosti o možnostech předplatného
v České republice, Slovenské republice ipro

zahraničí hledejte na 2. str. obálky.
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3. spojená evropská konference
a výstava geografické informace

zVe dnech 15. až 18. dubna 1997 hostila Vídeň 3. spojenou evrop-
skou konferenci a výstavu geografické informace (JEC '97), která
navázala na obdobný podnik konaný v březnu 1996 v Barceloně,
o němž jsme referovali v Č. 710ňského ročníku tohoto časopisu. Tato
akce ve svém programu zahrnula vlastní konferenci, výstavu, tech-
nické cesty a tomu všemu předcházel seriál pracovních dílen.

V tomto seriálu se celkem 9 workshopů souběžně v jediném dni
zabývalo nanejvýše aktuálními tématy prostorových multimediál-
ních systémů, stykové funkceschopnosti geografických informač-
ních systémů, dynamického modelování procesů v životním pro-
středí a modelování prostorových interakcí. Další se pak věnovaly
soudobému velkoměřítkovému mapování, katastrálním informačním
systémům, technické normalizaci popisu geografické informace, za-
bezpečení jakosti ve velkoměřítkovém mapování a vzdělávání spe-
cialistů GlS.

Celkový program konference
Vlastní konference byla zahájena slavnostním plenárním zasedáním,
na němž účastníky uvítal předseda organizačního výboru S. Hodg-
son a zástupce primátora města Vídně B. Gorg. V odborně zaměře-
ných vystoupeních pak předseda Mezinárodní federace zeměměřičů
P. F. Dale pojednal data o pozemcích jako základ správy veškeré
územní infrastruktury a profesor Vídeňské technické university
A. U. Frank nastínil rostoucí úlohu geografické informace v příštím
století.

Program konference představovalo na dvě stě přednášek, které
byly rozděleny do převážně paralelně probíhajících tematických
bloků, zaměřených na technologii geografické informace, geogra-
fickou informaci v životním prostředí, geografickou informaci ve
správě měst a regionů včetně velkoměřítkového mapování a katastru
nemovitostí a na geografickou informaci v technické infrastruktuře
telekomunikacích a soukromých podnicích. Další bloky program~
patřIly geografické informaci a plánování, výchově a vědomostem,
geografické info~.aci v Rakousku, semináři evropské střešní orga-
nIzace geograficke Informace EUROGl a prezentacím prodejců tech-
nologie a literatury zastoupených na výstavě.
Tematický blok technologie geografické informace se věnoval

problémovým okruhům orientovaným na navrhování geografických
!nformačních systémů, manipulaci prostorových dat, na geografické
Informační systémy a světovou pavučinu (WWW), počítačovou pre-
zentaci geografické informace a také na nové prostředí geografické
informace, prostorové činitele, algoritmy a otevřené geografické in-
formační systémy. V bloku, zabývajícím se geografickou informací
v životním prostředí, pak byly předmětem ucelených okruhů otázky
Integrace geografických dat, aplikace geografických informačních
sy~témů ~a lesy a zemědělství, systémy podpory rozhodování, vý-
vOJ a aplikace v modelování životního prostředí a dále též užití
geografických informačních systémů ve správě životního prostředí.

Významné místo v programu konference zaujal tematický blok
onentovaný na geografickou informaci ve správě měst a regionů,
na velkoměřítkové mapování a katastr nemovitostí. Naplnily ho
věcné okruhy zabývající se přehledem městských geografických in-
formačních systémů, uplatněním geografických informačních
systémů ve správě obcí, zaváděním a využitím kartografických da-
tabází, jakož i koncepcemi, metodami a praxí aktualizace a údržby
kartografických dat. Další okruhy se tu pak věnovaly uchovávání
svědectví o minulosti pomocí geografických informačních systémů,
přístupu ke katastrální informaci a jejímu využití a vývoji pozem-
kových informačních systémů v zemích střední Evropy.

Geografická informace v technické infrastruktuře, telekomu-
nikacích a soukromých podnicích se pak jako náplň dalšího
tematického bloku členila do okruhů geografická informace v ob-
chodu, geografická informace v technické infrastruktuře a sdružo-
vání informačního zabezpečení různých složek technické infra-
struktury. Následující blok programu konference se orientoval na
geografickou informaci a plánování a vnitřně byl strukturován do
okruhů vymezených těmito názvy: informatická podpora rozhodo-
vání, metodologické problémy geografického informačního systému
jako nástroje plánování a aplikace modelování prostorových inter-
akcí založená na geografickém informačním systému.

V tematickém bloku věnovaném výchově a vědomostem byly
otevřeny věcné okruhy využití nových technologií v podpoře vzdě-
lávání v oboru geografických informačních systémů, rozvoje zna-
lostí geografických informačních systémů a národních iniciativ ve
vývoji učebních osnova šíření vzdělanosti kolem geografických in-
formačních systémů. Další okruhy patřily mezinárodním zkušenos-
tem a součinnosti ve vzdělávání zaměřeném na geografické infor-
mační systémy, výchově v oblasti geografických informačních
systémů orientovaných na vybrané aplikační disciplíny a akreditaci
povolání a vzdělávacích programů v tomto oboru.

Blok nesoucí označení geografická informace v Rakousku se
koncentroval do dvou okruhů, zaměřených jednak na národní inici-
ativy prohlubující součinnost v oblasti geografických informačních
systémů, a jednak na technickou normalizaci geografické informace
Jako nástroj podpory této spolupráce. Další blok programu konfe-
rence, prezentovaný jako seminář EUROGI, se potom věnoval
dosavadním výsledkům a perspektivám činnosti této střešní organi-
zace a také prezentaci současných aktivit generálního direktorátu
XIII Evropské komise v oblasti geografické informace.

Podrobně sledované tematiky
Jak uvedený stručný přehled bloků a věcných okruhů programu
konference naznačil, jednalo se o množství a tematickou rozma-
nitost příspěvků, z nichž se mohl každý účastník podrobněji za-
bývat jen omezeným výběrem. Referent se s ohledem na skuteč-
nost, že kolem geografických informačních systémů prudce klesá
cena hardwaru a softwaru a naopak roste poměrná hodnota geo-
grafických dat, zaměřil právě na tuto datovou doménu. V souvis-
losti s tím orientoval svou pozornost především na nově vzniklé
nebo připravované databáze a to se zvláštním zřetelem na báze zá-
kladních resp. topografických dat. V jejich rámci se zároveň zají-
mal o specifickou oblast digitálních modelů reliéfu. Protože přímo
úměrně s cenou geografických dat roste úsilí o vytváření podmí-
nek pro jejich mnohonásobně a všestranné využití, byly dále sle-
dovány příspěvky zabývající se optimálním zpřístupněním existu-
jících prostorově distribuovaných geografických databází zejména
formou datových služeb na světové pavučině (WWW) a také za-
kládáním a provozování podpůrných geografickometadatových
služeb.

lnovační proces kolem geografických informačních systémů se
však nezastavil u řešení problémů zabezpečení maximální dostup-
nosti jednou nákladně vzniklých a spravovaných bází geografických
dat, ale pokračuje směrem k optimalizaci předpokladů pro snadné
zpracování a faktické využití těchto navzájem různorodých geogra-
fických dat získaných ze vzdálených databází. Posláním řešením to-
hoto náročného úkolu je docílení stykové funkceschopnosti, která je
definována jako prostředí, jež transparentně podporuje použití růz-
norodých dat a zpracovatelských zdrojů v jediném pracovním pro-
cesu. Soubor principů geografické informace, specifikací softwaro-
vého inženýrství a síťových technologií, jenž docílení takové stykové
~unkceschopnosti zajišťuje, se označuje jako otevřený geografický
Informační systém (Open GlS), který se také pro svůj mimořádný
rozvojový význam stal posledním předmětem referentovy soustře-
děné pozornosti.

O bázích základních geografických dat informoval především
T. Petek (Slovinsko) ve svém pojednání "Generalizovaná kartogra-
fická databáze", které se zabývalo projektem databáze o tomto ná-
zvu budované péčí slovinské zeměměřické služby. Jedná se o vek-
torovou databázi vytvořenou digitalizací tiskových podkladů
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topografické mapy 1:25 000 s jistou generalizací, takže její podrob-
nost je vyhovující pro automatizovanou tvorbu map 1:50 000 a pro
prostorovou analýzu vedenou na stejné úrovni podrobnosti. Obsa-
hem základních vrstev databáze jsou pozemní komunikace, vodstvo,
vrstevnice a dráhy. Jejich vektorové obrazy jsou propojeny na atri-
butové databáze externích správců těchto jevů obecně uznávanými
integračními klíči. Při tvorbě uvedené databáze se věnuje vysoká po-
zornost jakosti dat. Obnova databáze se předpokládá v návaznosti na
cykly aktualizace podkladové topografické mapy 1:25 000. V příš-
tím vývoji se též počítá se zvýšením přesnosti databáze v urbanizo-
vaných oblastech cestou jejího propojení s velkoměřítkovými data-
bázemi orgánů lokální správy.

K problematice "Mapování v Litvě: od manuálního k digitálnímu
přístupu" se vztahoval příspěvek V.Zileviciuse a G. Rumsase (Litva).
Autoři v něm definovali topografickou mapu své země v měřítku
1:10 000 jako základ celé příští měřítkové řady státních map. Pou-
kázali na to, že v sovětské éře byly topografické mapy Litvy vytvá-
řeny a vydávány v Minsku a jejich tiskové podklady nebyly vládě
této země dosud předány. V důsledku toho se začíná od samých po-
čátků, přičemž tu švýcarská pomoc příspěla v letech 1993-94 k vy-
budování letecké fotogrammetrie a odpovídající technologické zá-
kladny i k výcviku odborníků. Od roku 1994 pak běží švédská pomoc
zaměřená na všestrannou podporu tvorby digitálních leteckých or-
tofotosnímků území Litvy jako podkladu pro automatizovanou
tvorbu map v měřítkách 1:10 000 a 1:50 000. Formují se také první
představy o Integrovaném geografickém informačním systému
Litvy.

V. Sagrigis a P. Krusberg (Estonsko) pak prezentovali svou před-
nášku na téma "Projekt estonské základní mapy a jejich aplikací".
Informovali o úplné destrukci národní civilní kartografie v sovětské
éře a o Programu národní kartografie rozplánovaném na příštích pat-
náct let, jehož cílem je kromě jiného obnova geodetických sítí
a tvorba topografických map v měřítkách I: 10 000, 1:50 000
a 1:200 000, při níž se počítá s uplatněním digitální technologie.
V rámci tohoto programu se od roku 1993 řeší Projekt estonské zá-
kladní mapy opírající se o výraznou švédskou pomoc a směřující
k vytváření analogových map 1:50 000 na bázi kosmických obrazů
státu ze systému SPOT. Výsledkem byl v roce 1996 finalizovaný sou-
bor sto dvanácti listů analogové mapy 1:50 000, soubor panchro-
matických a multispektrálních obrazových záznamů SPOT v analo-
gové a digitální formě a vektorová databáze na CD ROM, přičemž
všechny tyto informační zdroje pokrývají celé území Estonska. Bu-
doucí práce jsou orientovány na vytvoření digitálního modelu reli-
éfu celého státního území a na počítačově podporovanou tvorbu
mapy 1:10 000.

Vedle těchto národně zaměřených příspěvků byla rovněž proslo-
vena přednáška, zabývající se obdobnou tematikou na panevropské
úrovni, kterou představuje téma "PETIT: průvodce evropským to-
pografickým informačním rámcem", jež bylo prezentováno P. Pek-
kinenem (Francie). Projekt PETlT je řešen za podpory generálního
direktorátu XIII Evropské komise konsorciem právnických osob,
v němž je zastoupen G1E MEGRIN, Státní zeměměřický úřad Fin-
ska, francouzský Státní geografický ústava další subjekty. Jeho cí-
lem je překonat národně vyvolanou rozdrobenost souboru topogra-
fických děl evropského kontinentu vytvořením jednotné, vnitřně
konzistentní panevropské topografické databáze na úrovni podrob-
nosti měřítka 1:250 000, která má sloužit jako podklad evropských
prostorově orientovaných projektů. V současnosti probíhá proces
upřesňování obsahu této databáze a ověřuje se možnost jejího zalo-
žení na digitálním produktu Vmap levell, který s celosvětovým po-
krytím vytváří pro vojenské účely americká Státní snímkovací a ma-
povací agentura.

Řada přednášek se zabývala problematikou digitálního modelu
reliéfu. Fundamentálně pojatým příspěvkem o názvu "Přehled tech-
nik a budoucích trendů v digitálním modelování reliéfu pro envi-
ronmentální aplikace" zaujal R. Weibel (Svýcarsko). Podrobně po-
psal úplný digitální model reliéfu jako soubor výškových datových
prvků, topologických relací, interpolačního modelu a dalších pří-
padných atributových složek. Systematizoval hlavní procesy reali-
zované ve vztahu k digitálnímu modelu reliéfu a zahrnující jeho ge-
nerováním, manipulaci, interpretaci, vizualizaci a aplikaci. Jako
hlavní vývojové trendy očekávané kolem digitálního modelu reliéfu
pak identifikoval a podrobně analyzoval jeho rozšiřování, zvětšování
jeho datového objemu, implementaci dynamického aspektu, zvýšení
jeho informační výtěžnosti, prohloubení jeho integrace s dalšími
složkami geografického informačního systému a využití distribuo-
vaných systémů.

Podstatně specializovanější problematikou se vztahem k digitál-
nímu modelu reliéfu se ve svém pojednání s titulem "Pružný, na pa-
matování úsporný datový model nepravidelné trojúhelníkové sítě"
zabývali J. M. Ware a D. B. Kidner (Spojené království). Vysvětlili
pojem implicitní nepravidelné trojúhelníkové sítě, která v porovnání

s konvenční nepravidelnou trojúhelníkovou sítí pamatuje pouze vr-
choly, zatímco topologie definující triangulaci se explicitně neza-
znamenává a je rekonstruována jen podle potřeby. Tím u něj dochází
v porovnání s konvenční alternativou k výraznému snížení nároků
na paměť, které je však vykoupeno zvýšenými požadavky na rekon-
strukci topologie; pro ni ale autoři našli efektivní metodu v delau-
nayovském triangulačním algoritmu. Tuto implicitní nepravidelnou
trojúhelníkovou síť pak dále zdokonalili na implicitní nepravidelnou
trojúhelníkovou síť s omezením. Podrobně popsali její strukturu tvo-
řenou zdrojovými daty, prostorovými indexy a algoritmem výstavby
nepravidelné trojúhelníkové sítě, pojednali postup jejího vytváření
a zhodnotili její přednosti.

V další přednášce s názvem "Komprese dat pro digitální výškový
model" potom D. B. Kidner a D. H. Smith (Spojené království) po-
ukázali na potřebu nových efektivních nástrojů úsporného pama-
tování datových modelů jako předpokladu jejich přechodu na
podrobnější varianty a zabezpečení jejich komunikační vyměnitel-
nosti. Kriticky zhodnotili dosavadní praxi komprimace dat těchto
modelů využívající obecných komprimačních algoritmů, které ne-
jsou stavěny na tuto specializovanou aplikaci a v důsledku toho ne-
poskytují optimální výsledky. Proto navrhli a popsali alternativní
přístup k danému problému, který se zakládá na využití existující
korelace výšek v rámci určitých oblastí, resp. na možnosti predikce
průběhu reliéfu. Jeho aplikace v kombinaci s dosud uplatňovanými
komprimačními algoritmy přinesla v porovnání s předchozím sta-
vem úsporu paměti ve výši čtyřicet až šedesát procent. Metoda byla
dokumentována na praktických příkladech, které osvědčily její účin-
nost.

Jako zajímavý se rovněž ukázal příspěvek A. K. Skídmorea (Ni-
zozemsko) na téma "Aplikace G1S a využití digitálního modelování
reliéfu". Uvedl přehledné zdůvodnění významu digitálních modelů
reliéfu vyplývající z postavení reliéfu jako základního činitele geo-
grafického prostředí. Systematicky klasifikoval možné datové struk-
tury těchto modelů, zahrnující pravidelné a nepravidelné sítě, iso-
čáry aj. Pojednal řadu typických aplikací digitálního modelu reliéfu
při mapování rostlinného krytu, půdním mapováním, mapování slu-
nečního ozáření krajiny apod. Cennou součástí předneseného po-
jednání byla mnohostranná analýza možných chyb digitálního mo-
delu reliéfu a vyhodnocení jejich účinku na jakost řešení na něm
založených aplikačních úloh.

Také k vybrané problematice datových služeb na WWW zazněla
na konferenci řada příspěvků. C. Boehner et al. (Itálie) se ve své
přednášce pojmenované "Zprostředkovatel GIS - WWW" věnovali
nanejvýše aktuální problematice dotazování na vzdálené databáze
geografických informačních systémů pomocí světové pavučiny.
Ukázaly, že mezi databázemi založenými na týchž strojích (lnter-
graph, ARCIINFO aj.) a rozhraním WWW vždy nějací jazykoví
zprostředkovatelé existují. Nicméně praxe si vyžaduje obecnější ře-
šení spočívající v dynamickém dotazování na mnoho vzdálených da-
tabází ovládaných různými stroji a to z jediného rozhraní WWW.
Proto prezentovali úplnou koncepci řešení tohoto složitého problému
založenou na uplatnění jazyka PERL5 jako zprostředkovatele a po-
psali její praktickou aplikaci na databáze spravované v systémech
ARCIINFO verze 6.1, ARCIINFO verze 7.0 a GRASS.

K podobné problematice zaujali své stanovisko o názvu "Zpří-
stupnění geografických dat prostřednictvím WWW" E. M. Augusto
et al. (Portugalsko). Vysvětlili, že efektivní přístup ke geografickým
datům pomocí světové pavučiny vyžaduje užití zvláštních účelových
aplikací, jež mohou být vyvinuty s uplatněním různých architektur.
Představili některé možné architektury tohoto druhu se zvláštním
zřetelem na nástroje pro vývoj aplikací v prostředí WWW a na úlohy
klienta a serveru WWW slibující účinnou podporu manipulace geo-
grafických dat prostřednictvím světové pavučiny. Své prototypové
řešení, určené pro zpřístupnění vzdálených geografických infor-
mačních systémů s relačními databázemi, podporujícími vektorový
formát SVF, pomocí WWW, založili na využití jazyka JAVAa drí-
veru JDBC.

Také přednáška Y. Bishra et aJ. (Nizozemsko) s titulem "SEM-
WEB - prototyp pro bezešvé sdílení geografické informace na svě-
tové pavučině v architektuře klient/server" byla věnována obdobné
problematice jako předchozí příspěvky. Autoří tu prezentovali SEM-
WEB jako prototyp poskytující mechanismus pro sdílení geografic-
kých dat mezi uživateli geografických informačních systémů v roz-
sáhlých sítích typu Internet. Tento prototyp nabízí základnu pro
navrhování nástrojů, umožňujících přístup ke vzdáleným geografic-
kým databázím, založený na dvou navzájem se doplňujících přístu-
pech. První z nich představuje architekturu klient/server, která pro-
pojuje vzdálené geografické informační systémy za účelem
vzájemného sdílení dat. Toto propojení však může být kompliko-
váno tím, že je každý z uvedených systémů založen na odlišném kon-
ceptuálním a datovém modelu. K překonání této překážky je proto
určen druhý z uplatněných přístupů, který uživateli umožňuje dota-
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zování na vzdálenou geografickou databázi bez znalosti jejího kon-
ceptuálního a datového modelu.

Pojednání J. P. Fernandese et a!. (Portugalsko) pak bylo věnováno
tématu "WWW prostorový informační systém založený na digitál-
ních ortofotosnímcích". Zabývalo se návrhem a prototypovým ově-
řováním systému, který s využitím světové pavučiny zvýší uživatel-
skou dostupnost digitálních ortofotosnímků území Portugalska,
shromážděných v síti Portugalského státního systému pro geogra-
fickou informaci. Řešení zahrnuje nástroje, které umožní nejen do-
tazování na tyto snímky, ale také separování v nich zobrazených ob-
jektů, prostorová měření a také realizaci vybraných simulačních
a analytických funkcí nad jejich obrazy. Autoři uvedli rozbor im-
plementačních problémů vyvolaných současnými omezeními WWW
prohledavače, jejichž dopady však nic nemění na zásadní přínosnosti
pojednaného řešení.

Otázkami vytváření příznivého zázemí pro zprostředkování geo-
grafické informace prostřednictvím WWW se zabývali M. M. Ra-
devan et a!. (Nizozemsko) v přednášce nazvané "Návod k vývoji pro-
storového clearinghousu v nestejnorodém prostředí". Definovali
clearinghouse jako distribuovanou elektronicky propojenou síť pro-
ducentů, správců a uživatelů geografických dat, která nabízí pro-
středky podpory komunitě geografických informačních systémů při
vyhledávání, lokalizaci a přejímání geografické informace. Upozor-
nili na institucionální přípravy provozu clearinghousu, jež zahrnují
autorské právo, legislativu, správní strukturu, lidské zdroje a poli-
tická omezení uplatňující se při šíření informace. Dále se pak zabý-
vali technologickými aspekty vývoje clearinghousu, v jejichž rámci
se soustředili na návrh hierarchického konceptuálního modelu a me-
chanismu prohledávání nestejnorodých geografických databází. Na
prototypu clearinghousového serveru také demonstrovali výsledky
ověření modelu.

Ke sledovaným otázkám geografických metadatových služeb
zaměřili svou pozornost především O. Jacobi a M. Lind (Dánsko)
v příspěvku "Metadata: od evropské normy k uživatelské službě".
Informovali o první dánské metadatové aktivitě z roku 1994, která
formou Infodatabáze Geodat, zpracované Státní službou země-
měřictví a katastru, popsala stovku dánských geografickodatových
sad. Tato metoda byla prezentována na CD ROM a nedoznala pří-
lišného rozšíření. Od roku 1996 se pak ve spolupráci téže země-
měřické služby a Dánské technické univerzity realizuje druhá
etapa výstavby geografickometadatových služeb. Opírá se o exis-
tující návrh evropské normy· pro metadata geografické informace
a směřuje k prezentaci metadatových služeb na WWW. Autoři po-
jednali problémy konkrétního převodu metadat do prostředí uve-
dené evropské normy a dílčí otázky jejich prezentace na světové
pavučině.

Kolem obdobné problematiky řešené v jiném národním prostředí
se pohybovali Absil van de Kieft a B. Kok (Nizozemsko) v před-
nášce o názvu "vývoj geografickometadatových služeb v Nizo-
zemsku". Pojednali výstavbu Státního clearinghousu geografické in-
formace se zvláštním akcentem na politický a společenský aspekt
tohoto procesu. Přitom popsali celý postup projednávání záměru na
vybudování této služby, zahájený v roce 1995 a pokračující do dneš-
ních dnů na ministerské a parlamentní úrovni. Pojednali též formy
jeho podpory zezdola, spočívající v cílené stimulaci zájmu o meta-
data u jejich potenciálních uživatelů a ve sbližování uživatelských
požadavků a producentských možností v této oblasti. V rámci přís-
pěvku předvedli rovněž svůj prototyp clearinghousu prezentovaný
na WWW a nesoucí název Idefix a nastínili směry jeho dalšího vý-
voje.

Geografickometadatové služby na mezinárodní úrovni se staly
předmětem příspěvku "MEGRINovský adresář popisu geografic-
kých dat" prezentovaného L. Calvertem (Francie) aP. L. Larsenem
(Dánsko). Tito autoři poukázali na fungování evropských metada-
tových služeb jako na nezastupitelný předpoklad rozvoje pane-
vropského trhu geografické informace. Popsali předchozí vývojové
fáze a současný stav Adresáře popisu geografických dat provozo-
vaného společností MEGRIN a popisujícího ve struktuře metadat,
jež odpovídá návrhu evropské metadatové normy pro geografickou
informaci, téměř dvě stě sad geografických dat z produkce evrop-
ských zeměměřických služeb. Jádrem těchto mezinárodních služeb
je metadatová master databáze, z níž možno exportovat vybrané
popisné soubory, generovat prezentační služby na WWW a lze nad
ní rovněž uskutečňovat analýzy metadat. V příspěvku byla též na-
stíněna koncepce dalšího vývojového stupně evropských geogra-
fickometadatových služeb o názvu Evropská struktura prostoro-
vých metadat, která má nabídnout komplexní vyhledávací,
analytické a zprostředkovací metadatové služby na světové pavu-
čině.

Evropskými metadatovými službami se posléze zabývala i před-
náška T. Wooda a S. Cassettariho (Spojené království), která pod ná-
zvem "Projekt GI-META: vývoj evropských metadatových služeb"

informovala o výsledcích stejnojmenného projektu zadaného k ře-
šení generálním direktorem XIII Evropské komise. Projekt poskytl
podrobnou klasifikaci forem zprostředkování geografických meta-
dat a definoval hierarchickou strukturu jejich podrobnosti, jejíž jed-
notlivé úrovně odpovídají požadavkům na metadata pro marketin-
gové účely, pro nákupní účely a na technická metadata. Věnoval se
také meta-metadatovým službám zprostředkujícím adresář zdrojů
geografických metadat na WWW nebo na CD ROM. Sledovaný pro-
jekt též poskytl řešení komplexu otázek souvisejících s cílevědomým
utvářením příznivých podmínek pro rozvoj panevropských geogra-
fickometadatových služeb a načrtl scénář dalšího vývoje komplex-
ních služeb tohoto typu.

Poslední tematikou, které referent věnoval na konferenci soustav-
nou pozornost, byl otevřený geografický informační systém. Uce-
lený přehled této problematiky poskytl zejména K. Gardels (Spojené
státy) ve své přednášce o názvu "Budování systému environmentální
analýzy s otevřeným GIS". Vysvětlil základní charakteristiky otev-
řeného geografického informačního systému, které spočívají ve sty-
kově funkceschopném aplikačním prostředí, sdíleném datovém pro-
storu a zpřístupňovači nestejnorodých zdrojů. S odkazem na
existující dokumenty Konsorcia otevřeného GIS objasnil architek-
turu abstraktního modelu geografického informačního systému,
v němž identifikoval devět úrovní abstrakce reálného světa. V ná-
sledně prezentovaném modelu otevřených geografických dat pak po-
drobně popsal jejich prostorové složky, sémantické složky a meta-
data. V závěru svého příspěvku se pak autor zamyslel nad ústřední
otázkou distribuovaných nestejnorodých dat a stykové funkce-
schopnosti a směry jejího řešení.

Dílčí problematikou v takto načrtnutém rámci se pak zabýval
J. Aybet (Spojené království) v pojednání o "Stykové funceschop-
nosti prostorových objektů pro geografické zpracování otevřených
systémů". Poukázal na současný problém sběru a uchovávání geo-
grafických dat ve specifických formátech různých producentů, které
jsou navzájem neslučitelné a odsuzují takto vzniklé sady geogra-
fických dat k izolované existenci v důsledku absence příslušné
stykové funkceschopnosti. Překonání uvedeného nedostatku
zprostředkuje norma pro výměnu prostorových dat založená v do-
kumentaci otevřeného geografického informačního systému. Tento
přístup je výrazně závislý na objektově orientovaných definicích ge-
ografických dat. K tomu autor objasnil obecnou objektově oriento-
vanou technologii a dále definici prostorového objektu, jehož pří-
značnou součástí je jeho zapouzdření daty popisujícími jeho
charakteristiky a metodu jeho chování. Z tohoto hlediska pak po-
jednal stykovou funkceschopnost geografických informačních
systémů jako stykovou funkceschopnost prostorových objektů a ge-
ografické zpracování otevřených systémů formou transformace ob-
jektů a jejich přepouzdření.

V těsné návaznosti na otevřený geografický informační systém se
pohybovala i přednáška R. M. A. de Veta (Ni:z;ozemsko)zaměřená
na téma "Aplikace objektové technologie v GIS". Autor poukázal
na skutečnost, že se potřeba bezbariérového využití týká nejen sad
geografických dat, ale i softwaru pro jejich zpracování a vyhodno-
cení, jehož přenositelnost mezi systémy různé provenience je ne-
méně důležitá. Objasnil rozdíl mezi objektovou orientací ve vývoji
softwaru, která tento problém neřeší, a objektovou technologií, při
jejímž uplatnění může být funkčnost rozdělena do nezávislých mo-
dulárních složek a tak vytvořeny předpoklady pro zvládnutí uvedené
problematiky. Vzhledem k tomu, že komerční software geografic-
kých informačních systémů dosud takové řešení nenabízí, vyvinula
autorova mateřská firma Grontmij Geogroep produkt GeoVisuAll
založený na COM/OLE technologii Microsoftu, který je v souladu
se Specifikací stykové funkceschopnosti otevřeného geografického
informačního systému Konsorcia otevřeného GIS. Jde o modulární,
na producentech a formátech nezávislou platformu geografického
informačního systému, která umožňuje neomezené kombinování ja-
kýchkoliv složek programů libovolných producentů a vylučuje tak
potřebu pracných konverzí.

Další součásti akce
V průběhu konference byla jako součást sledovaného evropského
podniku otevřena výstava, která byla v porovnání s předchozími
lety poněkud skromnější, přesto se však i tentokrát stala zdrojem
zajímavé informace. Společnost Intergraph tu prezentovala produkt
Geomedia, určený pro snadnou integraci geografických dat a re-
prezentující první aplikaci nové technologie Jupiter a dále produkt
Geomedia Web Map umožňující uživatelům Internetu vytvářet dy-
namické mapy. IDRISI Project 1Clark University nabízel ve svém
stánku 2. verzi svého výborného rastrově orientovaného produktu
IDRISI for Windows pro geografickou analýzu a též soubor příru-
ček UNITAR, jehož jednotlivé svazky jsou věnovány tematicky vy-
mezeným aplikacím geografického informačního systému v lesnic-
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tví, v rozhodovacích procesech apod. ITC - ILWIS Group ve své
expozici nabízela známý pozemkový a vodohospodářský infor-
mační systém ILWIS 2.0 for Windows, který se od svých předcho-
zích verzí odlišuje nově zavedenou objektově orientovanou archi-
tekturou.

Předmětem nabídky vystavovatele Progis GmbH byl potom pro-
fesionální objektově orientovaný geografický informační systém pro
Windows WinGIS, dotazovací a mapovací systém WinMAP a pro-
gramové nástroje pro vývoj multimediálních aplikací WinMAP
SDK. Siemens Nixdorf Informationssysteme AG předváděl svůj tra-
diční geografický informační systém nazvaný SICAD a vybavený
některými novými vývojovými prvky a také jeho aplikace v oblasti
informační podpory technické infrastruktury, zeměměřictví aj. vý-
znamnou součástí výstavy byl konečně též stánek generálního di-
rektorátu XIII Evropské komise, kde byl k dispozici rozsáhlý výběr
dokumentů zpřístupňujících aktivity tohoto orgánu a též činnosti
EUROGI v rozvoji pan evropské geografickoinformační infrastruk-
tury.

Souběžně s programem konference poskytli pořadatelé účastní-
kům akce rovněž příležitost zúčastnit se jedné ze sedmi technických
cest do institucí působících v oblasti geografických informačních
systémů a nacházejících se na území Vídně. Dvě cesty vedly do Fe-
derálního úřadu metrologie a zeměměřictví a to jednak do odboru

mapování ajednak do odboru katastru, bodového pole a státních hra-
nic. Další pak byly věnovány Síťovému informačnímu systému Vo-
dárenské společnosti města Vídně a Odboru vyměřování města
Vídně. Poslední dvě technické cesty pak směřovaly do Vídeňské elek-
trárenské společnosti a na oddělení geoinformace Vídeňské tech-
nické university.

Do programu JEC '97 byly rovněž zakomponovány tři společen-
ské akce zprostředkující neformální setkání, odborné diskuze i ná-
hled do autentického vídeňského prostředí. Rakouští organizátoři se
při jejich uspořádání ukázali jako vlídní a střizliví hostitelé, kteří dali
každému účastníkovi prostor pro jejich příjemné prožití bez pocitu
jakékoliv manipulace. Veškeré workshopy, pracovní jednání konfe-
rence a výstava proběhly v komfortním a stavebně impozantním pro-
středí Konferenčního centra UNO - City, které bylo vůči účastní-
kům akce stejně přátelské jako celá nám blízká (i když aktuálně
povětrnostně nepříjemná) Vídeň. Je škoda, že uvedená, v pořadí již
třetí JEC byla zároveň i poslední. Ukázalo se totiž, že se takto zalo-
ženou tradici širokého evropského fóra geografické informace z dů-
vodu jeho nákladnosti a obtížné zvládnutelnosti polytematické ná-
plně nepodaří do dalších let udržet.

Ing. Jan Neumann, CSc.,
Zeměměřický úřad, Praha

e) giSilt Tel.lfax: 021748 390,748403,
738731,743998

E-mail: rsat@gisat.anet.cz

Družicová mapa v měřítku 1: 1 000 000 až 1 : 10 000
Je tvořena družicovými daty zobrazenými v černobílé nebo barevné podobě a transfonnovanými
do požadavaného kartografického zobrazení. Její velikost standardně odpovídá velikosti mapového
listu příslušné projekce a měřítka, je však možné její velikost libovolně přizpůsobit. Je vybavena
tradičním rámem a ostatními základními kartografickými informacemi. Produkt je v rastrovém for-
mátu.

Tématická mapa užití půdy (Iaud cover) v měřítku 1: 500 000 až 1 : 50000
Obsah mapy je standardně tvořen základními kategoriemi využití půdy: zástavba, lesní porost,
zemědělská půda, vodní plochy, těžební a skalní oblasti. Podle potřeby je tato klasifikace rozšířena
podrobnějším dělením základních kategorií. Výsledná mapa je dodávána ve vektorové verzi obsa-
hující polygony s kódem příslušné třídy.
Data z družic
Data z oblasti viditelného a infračerveného záření:
LANDSAT, SPm. KOSMOS, RESURS, IRS. MOS. JERS.
Data z mikrovlnné oblasti (radaru):
ERS. JERS. RADARSAT
Geomalický software firmy PCl
EASlIPACE - profesionální software na zpracování a analýzu dat dálkového průzkumu Země
ACE ~ software pro tvorbu a tisk kartograficky hodnotných mapových výstupů z digitálních dat
orthoEngine - software pro řešení orthorektifikace sestavy leteckých měřických snímků metodou

blokové aerotriangulace
Software pro tvorbu GIS firmy GENASYS
Kompletní soubor integrovaných softwarových produktů kolem GenaMap GlS nabízí flexibilní,
profesionální řešení rozsáhlých geoinformačních systémů na platformách UNIX a Windows NT.
Objektově orientované prostředí pro tvorbu aplikací Genius, distribuovaná architektura, otevřenost
a respekt ke standardům přináší značnou volnost při začlenění prostorového pohledu GlS i do již
existujících informačních struktur včetně aplikací Intemet/lntranet.
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ESRI

. RCIINFO@
GIS PRO PROFESIONÁL Y

ARCIINFOje komplexnígeografi a systém (GIS) kalifornskéfirmy
firmy eSRI, Inc. Používá tzv. prostorový datový model, který
podporuje správu prostorových Ich dat v jednom Integrovaném
databázovém prostředí. FO uje vtechny potřebné nástroje na
pořizováni dat, jejich správu, analýzu, modelováni a publikováni. ARC/INFOje
otevfený systém a podporujevětiinu dnes běžnýchstandardň a norem z oblasti
informačníchtechnologii.

• komunikace s ostatními produkty firmy ESRI
• integrace různých typů dat (vektorových, rastrových,
obrazových, z geodetických přístrojů, GPS aj.)

• podpora různých relačních databází
• technologie klient-server
• modulární architektura
• podpora meziaplikační komunikace
• přizpůsobitelnost systému (Arc Macro Language, ActiveX komponenty - OCX)
• podpora národního prostředí
• ARC/INFO je k dispozici pro různé počítačové platformy (UNIX, MSWindows NT)

CARTOGRAPHIC

PRODUCTION

SYSTEM

KARTOGRAFiCKÁ NADSTAVBA GIS ARC/INFO pro automatizovanou digitální tvorbu map

• databázová koncepce •
• snadné ovládání pomocí grafického uživatelského rozhraní
• volba vhodné úrovně generalizace a symbolizace obsahu
• využití bohatých editačních funkcí systému ARCIINFO
• automatické umisťování textu

Nadstavba CPS je vyvinuta
švédskou firmou T-Kartor a je
rozšířena u různých uživatelů
(vojenské topografické služby,
zeměměřické a kartografické služby,
státní správa aj.) již ve více než 30
zemích.

Výhody databázové koncepce CPS
MOB (Master database) - geografická databáze (geometricky správná lokalizace a reprezentace prvků)
POB (Product Database) - kartografická databáze (kartografické vyjádření prvků a jejich umístění na mapě)
• jednoznačná relační vazba mezi geometrickým popisem prvku (MDB) a jeho kartografickým vyjádřením (PDB)
• automatizovaná aktualizace kartografického vyjádření prvku při změně jeho polohy
• k jedné základní databázi geometrického popisu prvků může existovat více databází jejich kartografického vyjádření
Tato koncepce přináší značnou časovou úsporu při aktualizaci databáze, neboť pro všechna kartografická díla je
nutno aktualizovat pouze jednu databázi (MDB). Při využití správce databáze ArcStorm systému ARC/INFO je navíc
možné sledovat historii změn v MDB. Geografickou databázi MDB je možné využit i k jiným účelům (GIS, L1S, MIS, ...).

I-:A~RC~D~A"IA'I
PRAHA

Bližší informace podá autorizovaný distributor firem ESRI, Inc. a ERDAS, Inc.

ARCDATA PRAHA, s.r.o., Dittrjchova 21, 120 00 PRAHA 2
tel: (02) 24911308,24911310, fax: (02) 24911309, E-mail: office@arcdata.cz, http://www.arcdata.cz
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GEODEZIE BRNO, A. S.
Dvořákova 14,60168 Brno
tel. + fax: 05/422 16072
e-mail: reditelstvi@geodezie-bmo.cz
http://www.geodezie-bmo.cz

tel. + fax: 05/42321 237'
e-mail: gplan@geodezie-bmo.cz;

maping@geodezie-bmo.cz

• Geometrické plány
• Vytyčování hranic pozemků
• Speciální práce inženýrské geodézie
• Digitální technické mapy
• Tvorba digitální katastrální mapy
• Dokumentace skutečného provedení staveb
• Využití družicové geodézie GPS

SKENOVÁNí, KopíROVÁNí
tel.: 05/422 14823
infosystem@geodezie-bmo.cz;

• Černobílé i barevné do formátu AI
• Plynule proměnné měřítko o 50-1200 %
zvětšování na několik listů

PRODEJ GEODETICKÝCH PŘíSTROJŮ
NIKON
tel. + fax: 05/422 13 046
e-mail: nikoncz@geodezie-bmo.cz

• Polní a totální stanice
• Teodolity a nivelační přístroje
• Nivelační lasery
• Servis techniky Nikon

SERVIS A PRODEJ MĚŘICKÉ TECHNIKY
tel. + fax: 05/422 13259

• Měřické pomůcky
• Servis přístrojů a pomůcek
• Repase přístrojů
• Kalibrační služba

Vídeňská 80
tel. + fax: 05/432 33 739
e-mail: digikart@geodezie-bmo.cz

• Orientační plány měst
• Autoatlasy ČR a Evropy
• Digitální tvorba všech kartografických děl
• Ofsetový tisk
• Laminování do šíře 120 cm

tel. + fax: 05/423 21 237'

• Instalace a zavádění IS-KD RADNí - IS
pro města, obce, státní správu
• Doprovodné služby
• Studie a technické projekty
• Systémová integrace - komplexní dodávky HW, AW, sítí

tel.: 05/44214017
e-mail: konecny@geodezie-bmo.cz

Programový systém GB MAPA 2.000
• PC MAPA 2 - tvorba map
• PC MAPA 96 - digitalizace SGI, SPI
• PC LINDA 2 - informační systém

Vachova 8. 601 68 Bmo
tel.: 05/422 16561
e-mail: geokart@geodezie-bmo.cz

• 4 500 kartografických titulů
• Plány měst
• Thristické mapy a průvodce
• Průvodce
• Autoatlasy, atlasy světa
• Globusy, nástěnné mapy

Divize Brno
tel.lfax: 05/422 13 224
bartosf@geodezie-bmo.cz

Divize Blansko
tel: 0501/45 27 55
boskovice@geodezie-bmo.cz

Divize Břeclav
tel.lfax: 0627/20018
breclav@geodezie-bmo.cz

Divize Jihlava
tel.lfax: 066/21 857
jihlava.div@geodezie-bmo.cz

Divize Kroměříž
tel: 0634/23 769
kromeriz@geodezie-bmo.cz

Divize Vyškov
tel: 0507/25 222
vyskov@geodezie-bmo.cz

Divize Kyjov
tel.lfax: 0629126 II
kyjov@geodezie-bmo.cz

Divize Zlín
tel.lfax: 067172 10 775
zlin@geodezie-bmo.cz

Divize Prostěj ov
tel./fax: 0508/23 515
prostejov@geodezie-bmo.cz

Divize Žďár nad Sázavou
tel: 0616123 148
zdar.n.s@geodezie-bmo.cz

Divize Uherské Hradiště
tel./fax: 0632/40414
uher.hradiste@geodezie-brno.cz

Divize Židlochovice
tel.lfax: 05/432 31 471
zidlochovice@geodezie-bmo.cz
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Přímý přístup, integrace a analýza CiIS dat
· to vše na jediném PC!
Geomedia překonávají všechny bariéry proprietárních GIS systémů
a nabízejí Vám vynikající řešení současných problémů spojených
s přístupem k různým datovým formátům a jejich vzájemnou integrací.
Geomedia jsou vyvinuta v rámcí prostředí Windows 95 a Windows NT,
a proto umožňují propojení Vaších prostorových dat se standardními
programy, které běžně používáte pro psaní textů nebo pro prácí
s tabulkami. Geomedia umožňují zpracování geografických analýz na
každém z Vašich pracovíšť a nabízejí tak oganizacím i jednotlivcům plné
využití možností opravdové GEOGRAFICKÉKOMUNIKACE!

6GeOMedia-
Nová generace GIS je tady!

Nová generace CiIS Vám nabízí:
• Přímý přístup k datům z různých zdrojů se zachováním nativních formátů jako jsou MGE, FRAMMEa ARC/INFO.
• Integrací geografických dat, distribuovaných datových bází, multimédií a standardních programů pro prácí s textem a tabulkami.
• Analýzu grafických a popisových informací pomocí SQL dotazů, prostorovou analýzu, produkcí tématických map, zpracování tabulek.
• Podporu většiny standardních relačních datových bází včetně nového ORACLESpatial Data Option (SDO).
• Snadné a rychlé uživatelské úpravy pomocí standardních OLE/COM kompatibilních vývojových nástrojů včetně Microsoft Visual Basic,

PowerBuilder a Delphi.

INTE~?I\i'H
SOFTWARE SOLUTIONS

INTERGRAPHČR,Podbabská 20,16046 Praha 6, tel.: +420 2 2431 1741 INTERGRAPHSR,Panenská 7, 812 88 Bratislava, tel.: +421 75332941

Internet: http://www. Intel1llraph.comllsslgeomedla
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DIGITÁLNí
,

KARTOGRAFICKA
TVORBA

ATELlÉR ČESKÁ LíPA
GEODÉZIE ČS, a.s., Moskevská 80, 470 38 Česká Lípa,
tel.: 0425/249 26, fax: 0425/237 20, E-mail: geodezie@clnet.cz, www. geodezie-cs.cz

GEODÉZIE ČS, a.s., Moskevská 42, 470 38 Česká Lípa,
tel./fax 0425/203 82, E-mail: geo_digi@clnet.cz

GEODÉZIE ČS, a.s., Pražská 18, 102000 Praha 10 - Hostivař
tel./fax: 02/758 912, E-mail: geod-pha@bohem-net.cz

.··~S=~ft~··rrialJi
SQuřadniCOV'$j(sysMnw\VGS-~.~~~.t"')~~6namapě,umoIňuje
urěft POlohupomoQll'UemtlcI~~ GPS.Pfi)lITl8eQpsvyužíVIf! pfesným a inform~i
o poloze vy$iIane saleIltyPI'O Yýpočetpobhy. Soustava .-telltúumožňuje získat soufadf\~ ~.
kdekoliv a kdYkOliYna Zeml Pro ~r~nípolohy postačí ziskat informace ze tf( sateIlt6.Pf~
určení polohy" dO 100 metni v abeolutni poloze na .Zeml. V jednotlivých mapách~ prcxiukceflFmy
GEODÉZIE ČS, .a.s.je ~a sft' souřadnic W(3$-84.S krokem odpovldajicim darlé~ měfítku
mapy 8 pfelinosti syStému GP$. .

ve Ručnl postroje GPS umožňují:
I:J Určéni·poIohy stanovišfě
I:J interaktivni měienl.okamžjtj 8.flI'ÍIměmé rvehfO$ti, SOUi'adnlc a azimutu ~)
I:J zobnlZování trasy s ~ 2:měny~ t~
I:J ~í vIožeI'léhobodu
I:J uloženi boc16trasy pohybu pro I'liIvtat
I:J zjištění pozic pfi)lrnaný<:h.S8WIilů
I:J volbu soufadnicového systémU:

zeměpisné soufadllice, rovinné SOlli'acIf'I<*.( WGS-64, UTNIapod }
propojení s PC pro pfen6s •• další využití naměfených dat

Co nabizime:
Q bu<tovlflni.aměfeni geodetických bodOVých poli
Q mil'ení pomocí mapovacích GPS - velmi rychlé měr.-

ní Yeěí.Chlink>vých· staveb, komunikací, vodovodních
pflvacklčtJ, E!Lvedelli s pfesnosti několika metni, vhod-
népl'O.aldualizacl map 1:10000 a meniích měl'itek
C$iglt6lníkanografícké produkty
- pllflnymW1:1000ó
-turistíckémapv 1:15 000
• AutoatIas 1:100 000
·~1:2ooooo
• Autoatlas 1:400 000
• libovolné mapy na zakázku v požadované úpravě,
měřltku 8 rozsahu vše se síti WG$-84 umožňuJíci
vaši orientaci v terénu pomocí GPS

ve spojení s dalšími firmami· Integrované systémy pro
sledování pohybu vozidel pomoci GPS
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SHOCart®
KARTOGRAFICKÉ VYDAVATELSTVí

založeno r. 1991

digitalizace map programem OCAD
od roku 1991

účelové mapy v měřítkách od 1 : 5 000
do 1 : 1 000 000

informace o cestovním ruchu v městech,
regionech v České republice

prodej tištěných map, tiskových podkladů
a digitálních dat ve formátu EPS a BMP

EDiČNí ŘADY:

plány měst
cykloturistické mapy
vodácký průvodce
automapy a autoatlasy

SHOCart spol. s r.o.
nám. 1. G. Masaryka 2433
760 01 Zlín
tel./fax: (067) 721 11 67
E-mail: red@sho.mii.cz
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KART$GRAFIE PRAHA®

VYDÁVÁ PRO VÁS: NABízíME
• obecně zeměpisné mapy a atlasy
• turistické mapy celého území ČR
• plány našich i zahraničních měst
• automapy a autoatlasy ČR
i zahraničí

• zpracování a tisk vlastních
reklamních map pro prezentaci
a lokalizaci firmy

• možnost licenčního využití již
hotových map

< Fr. Křížka 1, 170 30 Praha 7
::c obch. oddělení:
< tel.: 021373880,0213711 62
CI: fax: 021375555
~ prodejna map - tel.: 021373857



STÁTNí MAPOVÁ DílA ČESKÉ REPUBLIKY

vydává Český úřad zeměměřický a katastrální. Tento soubor map tvoří základní státní
mapová díla a tematická státní mapová díla. Mapy zpracovávají katastrální úřady
a Zeměměřický úřad.

Distribuci státních mapových děl zajišťují specializované prodejny map, zřízené u vy-
braných katastrálních úřadů na těchto adresách:

Bryksova 1061, 19800 Praha 9, tel. 02/864754
Lidická 11, 370 86 České Budějovice, tel. 038/877 223
Radobyčická 12,30339 Plzeň, tel. 019/72 355 34 (pro okresy
Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Roky-
canya Tachov)
Sokolovská 167,36005 Karlovy Vary, tel. 017/417 (pro okresy
Cheb, Karlovy Vary a Sokolov)
Rumjancevova 10,46065 Liberec, tel. 048/5105 309
Krčínova 797/2, 400 07 Ústí nad Labem, tel. 047/550 1308
Čechovo nábř. 1791,53086 Pardubice, tel. 040/621 01 66
Běhounská 26, 601 51 Brno, tel. 05/422 14884
Praskova 11, 746 55 Opava, tel. 0653/622 692

ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ponúka prostredníctvom svojich organizácií nasledujúce produkty, informácie a služby:

1. Údaje o geodetických bodoch
2. Xeroxové kópie máp všetkých druhov
3. Odtlačky máp pre verejnosť, najma zo štátnych mapových diel v mierkach 1: 1000

až 1: 1 000000
4. Mapové obrazy na mikrofilme
5. Digitalizáciu mapových podkladov [skenovaním máp všetkých druhov (formát RLF,

RLC,TIF, príp. iný), vektorizáciou rastrových súborov]
6. Údaje z bázy údajov GIS 1: 10000 [rastrové, vektorové]
7. Informácie z bázy údajov ISKN
8. Spracovanie údajov na mikrofilm a mikrofiše
9. Archívne údaje historického charakteru z Ústredného archívu geodézie a kartografie

10. Projektovanie špeciálnych geodetických sietí
11. Presné geodetické merania aparatúrou GPS

Geodetický a kartografický ústav, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava (1 až 11)
- mapová služba Bratislava, Pekná cesta 15, PSČ834 04 (2, 3, 4)
- mapová služba Banská Bystrica, Partizánska cesta 9, PSČ974 01 (2,3, 4)
- mapová služba Košice, Čajkovského 1, PSČ040 01 (2,3, 4)
- mapová služba Prešov, Suvorovova 2, PSČ080 05 (2, 3, 4)
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