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Ing. Anton Dubčák,
Štatistický úrad SR

Rozvoj informačných služieb
štátneho informačného systému

Porovnanie súčasných možnosti štátneho informačného systému (Š/S) s potrebami plnenia informačných služieb štátu občanom v budúcnosti. Rozbor technologických možností poskytovania údajov za Š/S verejnosti. Popi podmienok, ktoré je nutné
vytvoriť, aby aj v budúcej informačnej spoločnosti mohol Š/S plniť svoje poslanie na primeranej úrovni vrátane fungovania
metainformačného systému.

Summary
Present possible applications ofthe state information system (S/S) are compared with needs ofproviding information services of the state to its citizens in the future. Analysis of technological possibilities of providing data from the S/S to the public.
Necessary conditions that must be created to put the S/S on corresponding level, are described. This includes active metainformation system.

Nové informačné a komunikačné technológie umožňujú významnou mierou zefektívniť hlavné poslanie štátnej správy,
ktorým je služba občanom. Orgány štátnej správy by mali
zjednodušovať výkon svojich služieb. Ďalej by si mali údaje
z báz údajov (BÚ), ktoré prevádzkujú, navzájom vymieňať
tak, aby fyzická či právnická osoba nemusela róznym štátnym orgánom poskytovať tie isté údaje. Informáciu, ktom
osoba poskytne jednému štátnemu orgánu, by od nej nemal
iný štátny orgán (s výnimkou identifikačných údaj ov) vYžadovať. Na to je potrebné komunikačne prepojiť jednotlivé
štátne orgány a previazať základné súbory štátneho informačného systému (ŠIS), za ktoré je možné považovať register obyvatefstva, registre ekonomických subjektov, registre
územných jednotiek a mapových diel a register nehnutefností. Vzniknúť by tak mal systém obsahujúci informácie
o častiach ŠIS z hfadiska obsahového, technologického a organizačného, obsahujúci aj d'alšie funkcie (najmli oboznamovacie a navigačné procedúry), ktorý podporí tok informácií, umožní sprostredkované a vzájomné využívanie BÚ
jednotlivých štátnych orgánov a jednotnú, používatefovi prístupnú komunikáciu. Systém odbremení občanov od viacnásobného poskytovania tých istých údajov róznym orgánom
štátnej správy. Bude obsahovať informácie o umiestení jednotlivých zdroj ov údaj ov a o možnostiach prístupu k nim.
Umožní priblížiť výkon štátnej správy k občanovi.
2. Súčasné informačné rozhranie medzi občanom
a štátom

čo mu ukladá zákon, alebo (právne) normy nižšej úrovne.
Platí to implicitne aj pre informačné činnosti [I]. Štátny orgán sprístupňuje alebo nesprístupňuje, poskytuje či zverejňuje údaje, ktoré svojou informačnou činnosťou získal, zhromaždil či spracoval a ktoré uchováva (dlhodobo alebo
krátkodobo) spravidla na hmotných nosičoch, podfa vličšinou individuálne pripravených a príjatých právnych noriem.
Tieto normy sÚopripravené spravidla s ohfadom na obsah
štátnym orgánom spracovávaných a uchovávaných údajov,
s ohfadom na činnosti, ktoré štátny orgán (zo zákona) vykonáva, s ohfadom na okruh subjektov2), ktorým štátny orgán
poskytuje služby. Miesto na ktorom štátny orgán údaj poskytne, čas v ktorom ho poskytne, cena údaja či informačnej
služby, spósob úhrady, rozsah iných, spravidla identifikačných údajov, ktoré štátny orgán vyžaduje, stupeň overenia
ich hodnovemosti, preukázanie oprávnenosti údaj požadovať, sú odlišné. Príkladmi móže byť poskytnutie výpisu
z knihy narodení, výpis z registra trestov, výpis z obchodného registra, výpis z katastra nehnutefnosti, poskytnutie
údajov zo zdravotných záznamov, údaj ov z daňového či majetkového priznania atd'. Procedúry, používané formuláre, ich
obsah, požadované údaje aj ich overovanie, sú vličšinou
rózne.
Štátna správa sa dostáva medzi dva protichodné tlaky. Na
jednej strane sa zvyšujú požiadavky na jej výkon, služby
a rýchlosť reakcie, na druhej strane sa požaduje, aby znižovala náklady na svoju činnosť. Je často kritizovaná, že sa viac
venuje riešeniu problémov svojej intemej činnosti, ako optimalizácii výsledkov svojej práce.

Činnosť štátnych orgánov, v zúženom ponímaní činnosť štátnej správy, upravuje vo všeobecnosti zákon. Štátny orgán, orgán štátnej správy, štátny úradník'), má a móže robiť iba to,
I) Terminológia označovania orgánov zastupujúcich verejnú správu,

teda samosprávu a štát, vo vzťahu k iným subjektom je v našej
praxi pomerne zložitá. Ten istý pojem je vo vefa prípadoch ponímaný rozne. Na potreby tohto článku používam v ďalšom texte
výrazy "štátny orgán", alebo "štátna správa", tak pre všetky orgány štátu, od parlamentu až po jednotlivého úradníka (napríklad
na pošte), ako aj pre orgány samosprávy.
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2) Štát sa v zásade správa rozne voči roznym skupinám subjektov.

Inak sa správa voči vlastným občanom žijúcim na jeho území, inak
voči svojim občanom žijúcim v zahraničí, inak voči obyvatefom
ktorí nie sú jeho občanmi, inak voči fyzickým, inak voči právnickým osobám atď. Namiesto pojmu "každý", ktorý bol v súvislosti
s poskytovaním údaj ov použitý v zákone Národnej rady (NR) Slovenskej republiky (SR) č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom
systéme, používam v článku pojem "subjekt" [I]. Myslím ním kohokofvek, od občana, cez obyvatefa, živnostníka, spoločnosť s ručením obmedzením, až po akciovú spoločnosť alebo občianske
združenie, nadáciu a pod.
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3. Integrácia informačných

služieh štátu

Nové informačné a komunikačné technológie (lCT) umožňujú významnou mierou zefektívniť hlavné poslanie štátnej
správy, ktorým je služba občanom. Nástrojom na uskutočnenie tohto poslania je ŠIS3). ŠIS sa musí vo vačšej miere
priblížiť občanovi tak, aby podporoval tok informácií a komunikáciu medzi občanom a orgánmi štátnej správy a zjednodušoval výkon služieb pre občanov [2].
V súvislosti s orientáciou ŠIS na občana sa pri rozvoji informatizácie štátnej správy stávajú ťažiskovými pre nasledujúce obdobie tieto úlohy:
o prepojiť navzájom jednotlivé BÚ ŠIS,
o formulovať a zaviesť pravidlá výmeny medzi jednotlivými
štátnymi orgánmi navzájom,
o priebežne aktualizovať legislatívu vo vzťahu k rozvoj u ICT,
o spríjemniť poskytovanie
informačných služieb občanom
a zjednodušiť komunikáciu občana so štátnou správou,
o zjednodušiť a zefektívniť činnosti ŠIS integráciou informačných služieb,
o demonštrovať výhody poskytovania služieb využitím ICT.
V súvislosti s poskytovaním informačných služieb je potrebné:
o stanoviť súbor tzv. verejných informácií a univerzálnych informačných služieb, ktoré budú dostupné všetkým občanom zdarma, alebo za primeranú (symbolickú) cenu,
o sprístupniť občanom verejné informácie a univerzálne informačné služby prostredníctvom verejných informačných
sietí (napr. Internet, teletext),
o zabezpečiť prístup všetkých občanov k verejným informáciám a univerzálnym informačným službám.
Existujúcu kvalifikáciu informácií v ŠIS je potrebné doplniť o novú kategóriu verejných informácií, ktoré budú občanom verejne prístupné (na rozdiel od komerčných informácií, ktoré bude štátna správa poskytovať za úhradu). Pri
určení kategórie verejných informácii je potrebné prihliadať
k zákonom stanoveným kategóriám tajných a privátnych informácií.
D61ežitou súčasťou približovania štátnej administratívy
občanom je osvetová činnosť zameraná jednak na vysvetfovanie výhod využívania ICT a jednak na vzdelávanie občanov tak, aby každý občan mohol využívať univerzálne informačné služby štátnej správy. Do osvety je potrebné zapojiť
verejné masovokomunikačné prostriedky (verejnoprávna televízia a rozhlas).
Riešenie otázok certifikácie je potrebné harmonizovať
s právom Európskej unie. Je napríklad pripravená európska
licencia na certifikáciu používatefsky orientovaného vzdelania - tzv. European Computer Driving Licence. Certifikácia
pracovníkov štátnej správy pre oblasť ICT by mala byť povinná,je pre ňu potrebné stanoviť nezávislé certifikované pracovisko.
Jedným z kfúčových problémov integrácie informačných
služieb a budovania informačnej spoločnosti v SR je otázka
kompetencií. V súčasnosti se na koordinácii aktivít súvisiacich s informatizáciou spoločnosti v rámci SR podiefajú štyri
inštitúcie (Štatistický úřad - ŠÚ - SR zodpovedá za ŠIS [3],
Úrad vlády SR za sieť, Ministerstvo dopravy, póšt a telekomunikácií SR za infraštruktúru a donedávna "fungujúci"
Úrad pre stratégiu rozvoj a spoločnosti, vedy a techniky SR,
prakticky bez odborníkov z informatiky, mal koordinovať prípravu strategickej vízie informačnej spoločnosti). Táto roz3) ŠIS je (podl'a zákona [3)) sústava informácií a informačných čin-

ností, ktoré slúžia na plnenie úloh štátu.

trieštenosť sa podpísala na súčasnom stave. Nevyhnutným
predpokladom ďalšieho postupu je určiť, alebo vytvoriť inštitúciu na úrovni ústredného štátneho orgánu, ktorá bude jednoznačne kompetentná a zodpovedená za informatizáciu SR.
Z uvedeného vyplýva, že iniciatívnym realizátorom nových myšlienok má byť štátna správa vo vlastnom vnútri a navonok zároveň. Informatizácia štátnej správy by mohla byť
vhodným ukážkovým projektom, ktorý umožní občanovi pocítiť kladný vplyv informačných technológií na svoj život
a nadviazať s nimi pozitívny kontakt. Týmto krokom možno
budovať kladný a otvorený vzťah občanov a organizácií na
prechod do informačnej spoločnosti. Verejnosť očakáva, že
služby štátnej správy obstoja v súťaži s najlepšími službami
v súkromnej sfére, a tak sa stanú hlavným hnacím faktorom
informatizácie štátnej správy.
Za zlepšené služby štátnej správy odborná verejnosť považuje:
o získanie potrebných služieb na jednom mieste, na jedno
"posedenie" a s jednotným spósobom komunikácie, čo znamená, že viaceré rózne služby viacerých úradov by jednak
mali byť prístupné z jednoho dialógového okna a jednak by
mali v pozadí navzájom spolupracovať, aby od klienta nevyžadovali znalosť administratívnej postupnosti,
o nepretržitý prístup k službám (24 hodín denne a 7 dní
v týždni) a výrazne zrýchlený ohlas na požiadavky,
o prístupnosť služieb pre všetkých, bez ohfadu na vek, zd~avie, jazyk, kultúru, vzdelanie, prípadne zdravotné postlhnutie a podobne,
o existenciu alternatívnych možností komunikácie (Internet,
informačné kiosky, telefóny, teletext atď.),
o poskytovanie služieb "šitých na mieru" občana a ochotu
štátnej správy reagovať na zmeny požiadaviek občanov atď.
Technológia informačných služieb móže byť rózna, napríklad:
- poskytovanie údaj ov (publikácií) ktorých obsah aj forma
je vopred nejakou právnou normou stanovená (štátna štatistika, Zbierka zákonov a pod.),
- infortnačný servis (ústredných štátnych orgánov) poskytujúci vybrané, alebo špeciálne na objednávku spracované
údaje,
- priamy prístup k BÚ jednotlivých štátnych orgánov cestou
Internetu, web-stránok úradov, informačných kioskov atď.
Za nevyhnutné predpoklady na poskytovanie informačných služieb štátom verejnosti, ktoré je nutné v blízkej dobe
vybudovať, je možné považovať:
- komunikačné prepojenie štátnych orgán ov,
- štandardizáciu údajov a použitých informačných technológií,
- štandardizáciu rozhraní,
- zjednotenie vybraných registrov,
- metainformačný systém ŠIS,
- zvýšenie bezpečnosti informačných systémov štátu.

4. Komunikačné

prepojenie štátnych orgánov

Pójde o vytvorenie územne rozloženej počítačovej siete štátnych orgánov. Táto je nevyhnutnou podmienkou integrácie
štátnej správy [4]. Z používatefského hfadiska nie je dóležité
či bude vybudovaná osobitne, alebo bude za jej základ využitá niektorá z jestvujúcich sietí, ani spósob prepojenia
(pevné linky, komutované linky, satelitné prenosy, alebo iné).
Podstatné bude urobiť rozbor potrieb spojení, analyzovať bezpečnosť a objemy prenášaných údaj ov v čase a kvantifikovať
požiadavky na finančné zdroje potrebné na vytvorenie a prevádzku siete. Nie je to úloha čisto technická. Počas vytvára-
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nia siete, a potom počas jej prevádzky sa bude samozrejme
potrebné priebežne zaoberať aj nadvaznými úlohami, ako je
legislatívne zabezpečenie vzájomného prepojenia medzi štátnymi orgánmi navzájom, medzi štátnymi orgánmi a verejnosťou, širším zavedením údajových štandardov a zvýšením
bezpečnosti informačných systémov štátu [1].
Komunikačná infraštruktúra je a bude limitujúcim faktorom efektívnosti ďalšieho procesu informatizácie štátnej
správy [5]. Charakter činnosti a orgánizácia štátnej správy
vyžaduje spofahlivé, nezávislé a ekonomicky prijatefné riešenie vlastnej počítačovej siete. Zvýšenie efektívnosti vo využívaní informačnej technológie v štátnej správe v súčasnosti
už nemožno dosiahnuť bez prepojenia počítačových sietí typu
LAN (Local Area Network) do počítačových sietí typu WAN
(Wide Area Network).
Počítačová sieť štátnej správy može napriklad vzniknúť
vzájomným prepojením už existujúcej počítačovej siete
GOVNET (GOVernment NETwork), ktorá navzájom prepája
najvyššie štátne orgány SR a vytvorených, resp. vytváraných
účelových počítačových sietí typu WAN ústredných orgánov
štátnej správy SR.
Logická štruktúra počítačovej siete štátnej správy SR by
mala korešpondovať s vecnou (obsahovou) štruktúrou ŠIS,
lebo technologickou zložkou každého takého účelového informačného systému je aj jeho komunikačný podsystém.
Ďalšou aktuálnou záložitosťou, ktorá v štátnej správe vyžaduje osobitnú pozornosť, v súvislosti s aplikáciou technológie počítačových sietí typu WAN, je využitie Internetu
v štátnej správe. Pri rozhodovaní o sposobe a rozsahu využívanie služieb Internetu v štátnej správe SR je nevyhnutné
prihliadať najma na:
• charakter informácií, ktoré sú obsahom informačného
systému štátnej správy,
• špecifičnosť aplikácií informačného systému štátnej správy,
ktoré sú orientované najma na výkon štátnej správy v území
a na tvorbu vnútroštátnej legislatívy,
• ekonomické podmienky, t.j. výdavky, resp. prínosy z titulu
využívania tejto služby,
• bezpečnosť prístupu k informáciám.
Technológia Internetu by mala, z používate[ského hl'adiska, sprístupňovať najma nasledujúce skupiny údajov:
- údaje o štruktúre, o kompetenciách, o hierarchii štátnej
správy, ďalej adresy štátnych orgán ov a ich vnútornú
štruktúru (s menami úradníkov, s popisom ich kompetencií a úloh),
- texty zákon ov, vyhlášok, smerníc a iných predpisov, na základe ktorých štátna správa plní stanovené úlohy (dokumenty vyšších orgánov),
- údaje o postupoch a náležitostiach vybavovania záležitostí
právnických a fyzických osob a poskytovaných službách
inštitúcií štátnej správy,
- katalógy vlastných rozhodnutí a nariadení, analýz, štúdií,
koncepcií a pod., ktoré sa týkajú záležitostí verejného charakteru, ako aj texty týchto dokumentov.
Poskytované by mohli byť tiež údaje určené masmédiám
a na verejné použitie, ako aj údaje a publikácie komerčného
charakteru.

5. Štandardizácia
Zákon o ŠIS zaviedol inštitút štandardov, ktorým sa rozumejú úpravy informačných činností, metodika tvorby a prevádzkovania ŠIS alebo jeho častí a vybrané technické normy
[3]. Zákon vymedzuje zodpovednosť za tvorbu, vydávanie
a vyhlasovanie štandardov, po ich prerokovaní v Rade vlády

SR preinformatiku, ŠÚ SR. Predpisuje mu aj spoluprácu
s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR,
ktorá je nevyhnutná, najma ak sa vyhlásenie za štandardy
týka technických noriem. Rada vlády SR pre informatiku,
ako najvyšší poradný orgán vlády v oblasti informatiky, zabezpečuje stanovisko všetkých ústredných orgánov štátnej
správy k návrhom štandardov. Keďže ju tvoria pracovníci
zodpovední za informatiku v jednotlivých rezortoch, predstavuje ich prerokovanie v Rade vlády SR aj cestu na ich jednoduchšie zavádzanie do praxe.
Legislatívnym zabezpečením realizácie zákona o ŠIS
v tejto oblasti bolo vydanie výnosu ŠÚ SR č. 372/1998 - 830,
ktorým sa vyhlasujú štandardy pre ŠIS. Výnos bol pripravený ŠÚ SR, prerokovaný v Rade vlády SR pre informatiku
a schválený Stálou komisiou Legislatívnej rady vlády SR pre
správne právo. Vydanie výnosu bolo oznámené v Zbierke zákonov a zverejnené v Spravodajcovi ŠÚ SR v čiastke 3 dňa
3.11. 1998.

6. Zjednotenie vybraných registrov
Štátna správa vačšinou využíva tri základné súbory identifikačných údaj ov, ktoré chápeme ako registre, a to:
- register obyvatefstva,
- register ekonomických subjektov,
- register územných jednotiek a nehnutefností.
Registre by mali byť budované ako referenčné, mali by
teda obsahovať minimum identifikačných údaj ov o danej entite a každý register by mal byť sprístupnený najedinom mieste a cez jeden prístupový kanál. Ďalej by mal mať gestora
(rezort), ktorý bude garantovať jeho pravdivosť, aktuálnosť
a jeho ochranu [6]. Účelové (nadvazné) informačné systémy
štátnej správy by mali mať zabezpečenú vazbu na údaje v nich
obsiahnuté [5]. Registre musia byť aj vzájomne prepojené,
a potom budú tvoriť základné jadro ŠIS. Je to typická nadrezortná úloha, ktorej riešenie je nutnou podmienkou na zjednotenie inteďejsov štátnych orgánov s verejnosťou, na vnútornú integráciu ŠIS a na priblíženie štátnej správy verejnosti
(najma občanom).

7. Metainformačný

systém ŠIS

Metainformačný systém ŠIS je systém obsahující informácie o častiach ŠIS z hl'adiska obsahového, technologického
a organizačného. Podl'a zákona [3] ho utvára v spolupráci
s ostatnými ústrednými štátnymi orgánmi ŠÚ SR, ktorý zabezpečuje aj jeho prevádzkovanie.
Utváranie metainformačného systému prebiehalo tak, že
v prvej fáze sa riešilajeho časť nazvaná "model" ŠIS. O jeho
riešení rozhodla vláda SR osobitne uznesením Č. 881 z 21. 11.
1995. Model bol charakterizovaný ako časť metainformačného systému o ŠIS, obsahujúci informácie o:
• organizačných jednotkách - prevádzkovatefoch ŠIS,
• informačných procesoch - informačných činnostiach prevádzkovatel'ov ŠIS,
• informačných vazbách - informačných tokoch medzi prevádzkovatel'mi častí ŠIS,
• informačných zdrojoch - štruktúre a obsahu báz údajov.
Riešenie bolo rozvrhnuté na dva roky, finančné prostriedky
boli však osobitne z úrovne vlády pridelené iba na prvý rok.
Druhý rok ŠÚ SR do rozpočtu úlohu nezahrnul, požadoval
prostriedky Fondu národného majetku SR. Tie sa nepodarilo
získať, a preto riešenie predseda ŠÚ SR zastavil. Model mal
slúžiť na dokumentovanie aktuálnych funkciíjednotlivých or-
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gánov spadajúcich do kompetencie ŠIS, na analýzu informačných tokov a zdroj ov údaj ov, na modelovanie a návrhy
racionalizácie fondov údaj ov a informačných tokov podIa reálnej i pripravovaných zmien organizácie a posobnosti týchto
orgánov. Vychádzal z platnej legislatívy, mal byť aktuálnou
mapou ŠIS, na ktorej pozadí by bolo možné hodnotiť a oceňovať dosledky projektov inovácií štruktúry a fungovania
štátnej správy [5]. Model mal byť kostrou pre metainformačný systém ŠIS. Je nedokončený a metainformačný
systém ŠIS nie je v súčasnosti riešený.
Keďže metainformačný systém má v prvom rade umožniť
spostredkovanie a vzájomné využívanie jednotlivých BÚ
štátnych orgánov, používateIskú orientáciu a komunikáciu,
ide o systém, ktorý je rozhodujúcou zložkou integrácie celého ŠIS. Za takýto ho považuje aj zákon o ŠIS. Jeho vytvorenie si vyžiada viacero organizačných a legislatívnych opatrení, aj nemalé finančné zdroje na jeho vyprojektovanie,
rea1izáciu a prevádzkovanie. PodIa zákona o ŠIS to má urobiť ŠÚ SR - ide o vefmi náročnú a rozsiahlu úlohu, na ktorú
nemá tento úrad, z bežných, na prevádzku pridelených prostriedkov, dostatok zdroj ov.
V priebehu roka 1998 bol pre metainformačný systém ŠIS
pripravený úvodný projekt. Ďalšie projekčné práce zamerané
na vytvorenie a prevádzku systému sa majú stať klúčovými
úlohami najbližších rokov.

8. Bezpečnost informačných

systémov štátu

vanie, projektovanie) požiadaviek na ochranu jednotlivých
častí ŠIS. V prvom kroku teda pojde o stanovenie (výber) kritérií na rozne stupne ochrany informačných systémov. Bude
sa vychádzať z harmonizovaných kritérií platných v krajinách
Európskej únie. Kritéria je potrebné vydať ako štandard pre
ŠIS. V druhom kroku bude potrebné stanoviť pre jednotlivé
informačné systémy a BÚ ŠIS náležitý stupeň ochrany podIa všeobecne závazných právnych predpisov (o utajovaných
skutečnostiach, o ochrane osobných údaj ov a podobne) a podIa spisových poriadkov prislušných štátnych orgánov. Tretím krokom bude zosúladenie metodických odporúčaní pre
bezpečnosť informačných systémov so štandardom metodiky
vytvárania informačných systémov.

[1] Národný program informatizácie Slovenskej republiky. Rada
vlády SR pre informatiku 1992.
[2] Koncepcia štátneho informačného systému na roky 1995 a 1996.
Štatistický úrad SR 1994.
[3] Zákon NR SR Č. 26111995 Z. z. o štátnom informačnom systéme.
[4] Koncepcia štátneho informačného systému na roky 1997 a 1998.
Štatistický úrad SR 1996.
[5] Koncepcia štátneho informačného systému na roky 1997 až 2000.
[Materiál na kolégium predsedu Statistického úradu SR.] Jún
1998.
[6] HÁJEK, M.: Inovácia technológie tvorby a poskytovania priestorových informácií. In: Geoinformatika v službách Armády Slovenskej republiky. Banská Bystrica, Topografický ústav Armády
SR 1998, s. 103-110.

Riešená bude metodickými pokynmi a štandardmi, ktoré popíšu jednak čo sa skrýva za jednotlivými stupňami (kritériami) ochrany, ďalej popíšu sposoby zabezpečenia prislušného
stupňa a nakoniec navrhnú postupy na určovanie (predpiso-
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Abstrakt
Základními kartografickými standardy NATO jsou ED50, WGS84, zobrazení UTM a hlásný systém NATO. V rámci hlásné sítě
je nutno matematicky exaktně řešit pronik obrazu kilometrové sítě a okrajového poledníku pásu. Je uveden návrh algoritmu.
Dále je řešena problematika transformace souřadnic mezi S-42 a WGS84 pomocí polynomů 3. stupně, platná pro území Evropy, s užitím v kartografické tvorbě středních a malých měřítek. Programy MADTRAN a MATKART pro transformace souřadnic mezi různými systémy.
NATO Cartographic Standards and the State Map Series oj the Czech Republic
Summary
The NATO fundamental cartographic standards are ED50, WGS84, UTM projection and NATO Grid Reference System. It is
necessary to solve in a mathematically exact way the merging of the representation of the one-kilometre-grid and the boundary meridian stripe for the grid reference system. An algorithm is drafted. The question of co-ordinate transformation between S-42 and WGS84 by polynomials of the 3rd degree valid for the European area is solved too. It should be applied to medium and large scale cartographic production. MADTRAN and MATKART programmes for co-ordinate transformations among
various systems.
1. Úvod

Vstupem České republiky do obranného vojenského svazku
NATO (North Atlantic Treaty Organization), se otevřely před
českými kartografy nejen nové úkoly, ale i možnosti. Je

zřejmé, že to bude v prvé řadě především vojenská kartografie, v rámci topografické služby Armády České republiky,
která přizpůsobí svá mapová díla novým standardům. Vzhledem k faktu, že i vojenské mapy jsou státním mapovým dí-
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le.m a ve své základní verzi jsou dílem veřejným, tj. neutajovaným, budou se s kartografickými standardy NATO setkávat i civilní uživatelé těchto map. Navíc zřejmě sehrají tyto
standardy roli sjednocujícího faktoru v oblasti geodetických
a kartografických základů a ovlivní i vývoj civilní kartografie v oblasti státních mapových děl. Na místě je i poznámka,
že standardizaci v této oblasti uvítají zejména pracoviště pracující s moderními technologiemi GIS (Geografický informační systém), která se ve svých zákaznických softwarových
aplikacích potýkají s nabídkou geodetických souřadnicových
systémů a kartografických projekcí v rozsahu několika desítek elipsoidů a kartografických zobrazení a stovek jejich vzájemných kombinací.
Obsahem tohoto článku je popis vyvinutého algoritmu pro
určování polohy objektů v hlásné síti NATO (Dvořáková),
matematické řešení transformace mezi S-42 (souřadnicový
systém 1942) a WGS84 (World Geodetic System 1984) pro
území Evropy (Potůčková) a možnosti SW MATKART
a MADTRAN při řešení souřadnicových transformací
(Veverka).
2. Standardy

NATO

Za standardy NATO lze považovat:
- Geodetické datum ED50 (European Datum 1950, referenční plocha Hayfordův elipsoid), s použitím zejména
v Západní Evropě či WGS84 (referenční plocha elipsoid
WGS84), s použitím zejména v technologiích sběru dat na
bázi GPS (Global Positioning System),
- Mercatorovo
příčné válcové konformní zobrazení
(UTM) v šestistupňových poledníkových pásech,
- Jednotná hlásná síť (MGRS) k jednoznačné lokalizaci objektů v rovinné souřadné síti UTM.
Poznámka. V České republíce lze očekávat, že S-42 definovaný
Gaussovým zobrazením šestistupňových pásů na Krasovského elipsoidu s referenčním bodem Pulkovo, bude rychle nahrazen UTM,
i když vojenské topografické mapy s vytištěnou kilometrovou sítí
S-42 budou užívány do doby jejich spotřeby (viz též mapy Klubu
českých turistů, vycházející z těchto map). V civilní oblasti lze oče-

kávatještě poměrně dlouhodobou životnost S-JTSK, i když jeho nedostatky jsou všeobecně známy. Dle informací řady pracovišť z oblasti GlS probíhá převod jejich databází do WGS84, který se stává
v geoinformatice celosvětovým standardem a je navíc podporován
i technologiemi sběru dat na bázi GPS.

3. Hlásná síť NATO
Systém vyjádření polohy objektu (bodu) v nepolárních oblastech, standardní pro mapy NATO, se nazývá MGRS (Military Grid Reference System). Skládá se ze zobrazení UTM
a hlásného systému.
UTM (Universal Transverse Mercator Projection) je název
vlastního kartografického zobrazení. Toto zobrazení využívá
jako referenční plochu Hayfordův elipsoid (a = 6378388 m,
j-I = 297), který je rozdělen na 60 poledníkových pásů (viz
obr. I). Uvedené kartografické zobrazení každý pás samostatně zobrazí do roviny tak, že obrazem rovníku a osového
polední ku je dvojice kolmých přímek. Přitom je zkreslení
osového poledníku mp = 0,9996. Obrazy ostatních poledníků
a rovnoběžek příslušného pásu jsou obecné křívky. Každý
zobrazený poledníkový pás má vlastní soustavu pravoúhlých
rovinných souřadnic s počátkem v průsečíku obrazu rovníku
(osa E-east) s obrazem osového poledníku příslušného pásu
(osa N-north). Zavedení hlásného systému sjednotilo těchto
60 samostatných rovinných souřadnicových soustav a dosáhlo tak jednoznačnosti identifikace polohy objektu kdekoli
na Zemi.
Základním prvkem hlásného systému je tzv. zóna (obraz
sférického čtyřúhelníku referenčního elipsoidu). Systém rozděluje každý poledníkový pás na 19 vrstev o šířce 8°
a 1 vrstvu o šířce 12°, a to od rovnoběžky 80° jižní šířky (v algoritmu uvažujeme -80°) do rovnoběžky 84° severní šířky.
Tak je zemský povrch rozdělen na 60 x 20 sférických čtyřúhelníků (ve skutečnosti vzhledem k nepravidelnosti dělení
v oblasti Špicberků je sférických čtyřúhelníků o 3 méně).
Každé zóně je přiřazen hlásným systémem kód. První složka
kódu je číslo zobrazeného poledníkového pásu od 1 do 60
(pásy se číslují od obrazu poledníku 180° západní délky -
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v algoritmu uvažujeme -180
směrem na východ). Druhá
složka kódu je písmeno anglické abecedy C až X (písmena
I a O jsou vynechána, aby nedošlo k záměně s číslicemi),
které označuje vrstvu (vrstvy se značí od obrazu rovnoběžky
80 jižní šířky směrem na sever). Každá zóna je tedy kódem
jednoznačně identifikovatelná.
Hlásnou síť dále tvoří čtverce o straně 100 km. Každý zobrazený poledníkový pás je rozdělen systémem rovnoběžných čar s obrazem rovníku a příslušného osového poledníku
(tj. s osou N a osou E). Obraz poledníkového pásu tedy pokrývá čtvercová síť (obr. 2). V oblasti rovníku, vzhledem
k šířce šestistupňového poledníkového pásu (668 km), takto
vznikne šest úplných čtverců a na každém okraji pásu jeden
neúplný čtverec, který má šířku 34 km. Se zužováním obrazů
poledníkových pásů směrem k pólům se snižuje počet úplných čtverců a mění šířka okrajových čtverců. Každý čtverec (pokud nebude řečeno jinak rozumějme úplný i neúplný)
se označuje dvěma písmeny, z nichž první písmeno popisuje
sloupec (sloupce se značí od obrazu poledníku 180 směrem
na východ) čtvercové sítě, ve kterém se nachází příslušný
čtverec. Druhé písmeno určuje řádku (řádky se označují od
obrazu rovníku směrem na sever a od obrazu rovníku směrem najih), na níž se příslušný čtverec v rámci čtvercové sítě
vyskytuje.
Sloupcům (včetně neúplných) jsou přidělena písmena anglické abecedy A až Z (bez I a O). Po písmenu Z se abeceda
opakuje. Pro označení vrstev je využito písmen A až V (bez
I a O), po písmenu V se abeceda opakuje. U lichých poledníkových pásů začíná první vrstva od rovníku písmenem A,
u sudých písmenem F.
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iv.!

WP

~;.~15'

,

~

0.0

o' ••••••••••••••••••••••••••••••

3.1 Algoritmus
síti NATO

~.

určení

18' i

_•••••••••••••

: •••••••••••••••••••••••••

polohy

objektu

v hlásné

0

0

označení zóny - číslo, písmeno,
označení čtverce - písmeno, písmeno,
pravoúhlé souřadnice bodu v rámci příslušného čtverce - posloupnost číslic.
Každý čtverec určuje lokální soustavu souřadnic LS s počátkem
v levém dolním rohu; první polovina posloupnosti číslic udává souřadnici W - vzdálenost bodu od západní svislé strany čtverce, tj. od
osy y soustavy LS, druhá polovina souřadnici S - vzdálenost bodu
od jižní vodorovné strany čtverce, tj. od osy x soustavy LS). Celý
údaj (kód) se píše bez mezer a jakýchkoliv interpunkčních znamének.
Příklad: 33UXR0042 I672 značí 33. - pás, U - vrstva, XR - čtverec 100 km, 0042 souřadnice W, 1672 souřadnice S v řádu 10 m.

Algoritmus, jehož výstupem je kód polohy objektu o geografických souřadnicích [cp, A] v referenčním systému NATO,
se skládá z těchto částí:
1. určení sférického čtyřúhelníku, ve kterém se bod nachází,
přímo z geografických souřadnic [cp, AJ,
2. transformace souřadnic [cp, A] do rovinných pravoúhlých
souřadnic T [TMx, TMy] zobrazovacími rovnicemi Mercatorova zobrazení,
3. určení dvojice písmen označující čtverec, uvnitř kterého
leží bod T,
4. zjištění svislé souřadnice S bodu T v soustavě LS příslušného čtverce a její vyjádření vzhledem k požadované přesnosti,
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5. zjištění vodorovné souřadnice Wbodu Tv soustavě LS příslušného čtverce a její vyjádření vzhledem k požadované
přesnosti,
6.,výpis zjištěné posloupnosti alfanumerických znaků.
Dílčí složky algoritmu popíšeme podrobněji.
ad 1) Číslo poledníkového pásu - CISLOPASU - získáme
tak, že vydělíme zeměpisnou délku A číslem 6 a celou část
výsledku zvětšíme o 31 (číslo pásu, ve kterém leží nultý poledník). CISLOPASU je třeba otestovat systémem podmínek,
jež sleduje nepravidelnosti sítě, vyskytující se mezi rovnoběžkami 56° a 84° severní šířky a mezi poledníky 0° až 42°
východní délky. Jestliže celou část podílu zeměpisné šířky
cp a čísla 8 zvětšíme o 77, získáme číslo, jež v ASCII kódu
odpovídá písmenu, které je hledaným znakem vrstvy ZNAKVRSTVY. Vynechání znaků I a O vyžaduje systém
podmínek, který případně posune výsledek v ASCII tabulce
o jeden či dva znaky.

Hodnotě ZPD2 - zbytek po dělení CISLORADKU číslem
20 - buď přímo přiřadíme abecední znak, který je hledaný
ZNAKRADKU (liché pásy), nebo ještě po tomto přiřazení
provedeme posunutí proměnné ZNAKRADKU v uspořádané
množině písmen [A, ... ,V] o 5 znaků (sudé pásy).
ad 4) Určení souřadnice S daného bodu provedeme pomocí
proměnné CISLORADKU. Platí
S = TMy - CISLORADKU
* 100 000 ifTMy > = O, (3.3)
S = TMy + (CISLORADKU
+ 1) * 100000 ifTMy < O.

ad 5) Souřadnici W daného bodu určíme pomocí proměnné
CISLOSLOUPCE. Pro všechny body v úplných 100 km
čtvercích a body s TMx> = O v okrajových neúplných čtvercích platí
W

ad 3) V každém obrazu poledníkového pásu existuje maximálně 8 sloupců. Definujeme proměnnou CISLOSLOUPCE,
jejíž obor hodnot je množina {-4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4 }. Potom

jednoznačně určuje polohu čtverce v rámci příslušného pásu.
Ovšem 24-prvková množina znaků A až Z, určená k popisu
sloupců, se vyčerpá na 3 poledníkové pásy a počínaje dalším
pásem se označování opakuje. Proto je třeba proměnnou CISLOSLOUPCE doplnit informací, ve které "části abecedy" se
příslušný pás nachází. Touto informací je hodnota ZPD 1 zbytek po dělení CISLOPASU číslem 3. Dvojici ZPDl, CISLOSLOUPCE je potom již jednoznačně přířazeno hledané
písmeno - ZNAKSLOUPCE.
Znak pro řádek vybíráme z 20-tiprvkové množiny znaků
A až V. Proměnnou CISLORADKU definujeme takto

= TMx

- (CISLOSLOUPCE

-I)

* 100000

ifTMx >

= O,
(3.4)

ad 2) Zobrazovací rovnice Mercatorova zobrazení jsou uvedeny v [1].

W

=

TMx - CISLOSLOUPCE

* 100 000 ifTMx

< O.

Jestliže bod Tleží v neúplném čtverci, jehož západní strana
je částí obrazu krajního polední ku (o zeměpisné délce Akra)
šestistupňového pásu, potom nalezení W je vlastně problémem určení vzdálenosti daného bodu od průsečíku obecné
křivky (obrazu krajního poledníku) s přímkou rovnoběžnou
s osou x. Tj. v případě, že nalezneme bod o zeměpisných souřadnicích [cp, Akraj] a pravoúhlých souřadnicích Tk[TMxkraj,
TMYkraj], jehož souřadnice TMYkraj = TMy, bude W = 1TMxkraj
- TMx], (obr. 3a). Uvažujme několik možných řešení odlišných složitostí výpočtu a mírou přesnosti výsledku.
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Přímé řešení vycházející z rovnosti TMYkraj = TMy vede na
integrální rovnici. Minimálně dva členy této rovnice musíme
při řešení nahradit několika prvními členy jejich rozvoje v nekonečnou řadu. Takto získaný odhad řešení není z hlediska
náročnosti výpočtu vhodný.
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Část obrazu poledníku v bezprostřední blízkosti bodu o zeměpisných souřadnicích [rp, Ákraj] a rovinných souřadnicích
T,[TMxroh' TMYmh] nahradíme přímkou.
a) Rovinné souřadnice konečně mnoha bodů v okolí bodu [rp,
Ákraj] vyrovnáme metodou nejmenších čtverců (MNČ).
Získáme odhad průběhu obrazu poledníku = ~ + g~.
b) Transverzální Mercatorovo zobrazení je zobrazení konformní. Obraz rovnoběžky s obrazem poledníku tedy svírá
v bodě T, úhel 90°. Tečnu k obrazu rovnoběžky v bodě T,
nahradíme sečnou procházející bodem T (obr. 4).
Odhad průběhu obrazu poledníku potom bude přímka kolmá
na sečnu, procházející bodem T,. Rovnice této kolmice je

y

1\ _

T'M

Y -

TMx - TMxmh TM
TMx - TMxroh 1\
Ymh + T'MY _ T'M
1.
Ymh 1. Xmh + _T'M
1.
Y + T'M
1.
Ymh x.
(3.5)

Maximální chyba výsledku získaného MNČ je 10 m, výsledku vypočteného metodou založenou na konformitě zobrazení je 100 m. Ovšem v průběhu vyrovnání MNČ je
'P

integrál

f M ( rp)drp numericky

řešen

(n

+ 1)krát na rozdíl od

druhé metody, ve které se řeší pouze jedenkrát. Představme
si, že pracujeme s mapou v měřítku 1 : 400000. Potom 1 mm
na mapě odpovídá 0,4 km ve skutečnosti. Museli bychom
tedy po mapě měřít s přesností větší než 0,1 mm, abychom
rozlišili odchylku mezi výsledky první a druhé přibližné metody.
Postupujeme po krajním poledníku od bodu [rp, Ákraj] směrem k rovníku, dle ad 2) počítáme pravoúhlé rovinné souřadnice T;[TMx;, TMyJ bodů [rp, Ákraj] a testujeme ITMy, TMyl (obr. 3b). Přesnost výsledku této metody volí uživatel
sám, a to je výhodné. Časová náročnost i paměťová zátěž metody je ovšem jednoznačně nejvyšší ze všech dosud uvedených způsobů řešení.
4. Vyjádření rozdílů rpKras. - rpWGS84 a ÁKras. - ÁWGS84
polynomem n-tého stupně pro oblast Evropy
Státní mapové dílo České republiky v rozsahu středních měřítek zahrnuje civilní základní mapy v měřítkové řadě 1 : 10000
až 1 : 200 000 a vojenské topografické mapy měřítek 1 : 25 000
až 1 : 500000. Oba soubory map jsou vhodným podkladem
pro nejrůznější tematické mapy, využívají se při leteckém
a družicovém snímkování. Problém nastává při využití těchto
map pro grafické určení rovinných či geografických souřad-

o
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nic. Zatímco z topografických map lze pomocí rysek geografické sítě vykreslené po obvodu mapových rámů a průběžně
vynesených sítí S-42 snadno určovat geografické i rovinné
souřadnice, u civilních základních map údaje o souřadnicích
zpravidla nejsou. Možné řešení poskytují programové
systémy MADTRAN (odst. 4.1) a MATKART (odst. 4.2).
V současné době, vzhledem k rychlému rozvoji a využívání navigačního systému GPS, který pracuje s geografickými souřadnicemi cp, A geocentrického systému WGS84, by
zajisté stálo za úvahu, zda zmíněná mapová díla nedoplnit
o zákres sítě tohoto systému. První kroky v tomto směru již
byly učiněny v komerční sféře (viz autoatlasy a turistické
mapy produkce Geodézie ČS).

Před vynesením bodu, jehož souřadnice jsou známy v jiném
systému, nežje systém mapového podkladu, je třeba tyto souřadnice transformovat. Jedním ze softwarů, který umožňuje
transformaci souřadnic mezi místními geodetickými systémy
a WGS84, je MADTRAN (Mapping Datum TRANsformatíon). Program byl vyvinut v USA organizací NIMA (National Imagery and Mapping Agency, dřívější název Defence

40

50

60

4n.s. °

Mapping Agency) [4]. Program je naprogramován v jazyce
PowerBasic.
Národní systémy jsou definovány v souboru Datum. dat.
Každá řádka tohoto souboru obsahuje:
- název systému,
- číslo referenčního elipsoidu,
- posuny dx, dy, dz středu elipsoidu vůči geocentru (WGS84
mínus referenční elipsoid),
- název státu/oblasti,
- chyby posunů dx, dy, dz a počet bodů, z nichž byly určeny.
Názvy a parametry elipsoidů (délka hlavní poloosy a hodnota zploštění) obsahuje soubor Ellips.dat. Soubory Datum.dat i Ellips.dat lze doplňovat. Pro Českou republiku je
definován S-JTSK (elipsoid Bessel1841) a S-42 určený (elipsoid Krasovský 1940).
Rozdíly .dcpnárodní systém - WGS84, respektive .dAnámdní systém _
_ WGS84 jsou počítány podle Moloděnského diferenciálních
rovnic pro změnu geografických souřadnic. Transformaci lze
provádět z národního systému do geocentrického i opačně.
Vstupní data se zadávají v jednom ze třech formátů:
- geografická souřadnice cp, A (GP - global position),
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- rovinné souřadnice X, Ya číslo 6° pásu v zobrazení UTM
(northing, easting, grid zone),
- kód polohy v hlásné síti (MGRS).
Hromadné zpracování většího množství dat není v programu MADTRAN možné. Je sice možný výstup do souboru, ale vstup jednotlivých bodů se uskutečňuje zadáváním
souřadnic bodů z klávesnice. Je též nevýhodou programu, že
vkládané body nelze nijak označovat. Pro hromadný vstup
dat je možné buď přetvořit zdrojový program nebo hledat jinou cestu. Pokud se bude transformace souřadnic provádět
jen v rámci předem vymezené oblasti, může být vhodným
řešením nalezení takové aproximační funkce, která bude s požadovanou přesností vyjadřovat pro zvolené [CPnárodní systém'
Anárodní systém] rozdíl L!CPnárodní systém _ weS84, respektive L!Anárodní
S)'stém - WGS84·

. Zmíněný postup byl aplikován pro nalezení funkčního
vztahu mezi geodetickými souřadnicemi cp, A na Krasovského elipsoidu a souřadnicemi cp, A systému WGS84 pro
oblast Evropy (10° z. d. až 60° v. d., 35° s. Š. až 75° s. š.).
Rozdíly L!cp = CPKras. - CPweS84 a L!A = AKras. - Awes84 byly
v kroku L!CPKras. = 5°, L!AKras. = 5° vypočteny programem
MADTRAN s těmito vstupními parametry:
- S-42 (Pulkovo 1942),
- transformace z S-42 do WGS84,
- vstup a výstup souřadnic ve formátu DMS (na 0,1").
Rozdíly L!cp a L!A byly vyneseny do grafů (obr. 4 až 9).
S ohledem na tvar ploch L!cp = f(CPKras.,
AKrasJ
a L!A = g( CPKras., AKrasJ byl zvolen následující matematický model:
L!cp = alcP- + blA2 + clcpA + dl cP + elA + fl + B""
(4.1)
L!A = a2qr' + b2A3 + C2cP-A + d2CPA2 + e2cP- + f2A2 + g2cpA +
+ h2CP + i2A + iz + BA,

kde B", a

BA

Poznámka: Koeficienty polynomů byly odhadnuty metodou nejmenších čtverců. Jako charakteristika přesnosti byla spočítána směrodatná odchylka CF. Na závěr byl proveden statistický test, na jehož
základě bylo možné některé koeficienty z modelu vyloučit (považovat za nulové).

,1cp" = CPKras. - CPweS84 = - 4,01.10-5 cP- + 9,70.10-5 A2 - 6,50.10-4 cpA - 2,13.10-2 cp - 2,14.10-2 A + 3,33,
(4.2)

L!A"= AKras. - Awes84 = 2,25.10-4 cp3 + 1,37.10-6 A3_
- 2,94.10-5 cP-A - 3,36.10-5 cpA2 - 2,9.10-2 cP- + 5,57.10-4 A2 +
+ 4,09.10-3 cpA + 1,32cp- 9,87.10-2 A - 15,45,
(4.3)

Vzhledem k velikosti směrodatné odchylky byl ještě pro výpočet L!A použit model
L!A = a3cp4 + b3A4 + c3cp3A + d3cP-A2 + e3CPA3 + f3cp3 + g3A3 +
+ h3cP-A + i3CPA2 + hcP- + k3A2 + 13CPA + m3CP + n3A + 03.
(4.4)

L!A" = AKras. - Awes84 =
= 7,03.10-6 cp4 + 2,34.10-8 A4 - 9,63.10-7 cp3A + 3,30.10-9 cpA3_
-1,17.10-6 cP-A2 -1,30.10-3 cp3+ 1,38.10-6A3 + 1,88.10-4cP-A +
+ 9,56.10-5 cpA2 + 9,15.10-2 cP- - 2,80.10-3 A2 - 1,08.10-2 cpA- 2,81 cp + 2,14.10-1 A + 36,13
(4.5)

jsou vektory náhodných chyb.
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He

Členy b3A4, e3CPA3 lze zanedbat - hypotézy Hb = O a
= O nebyly na hladině významnosti a = 0,05 zamítnuty.

Poznámka: Vztahy (4.3) a (4.5) tak, jak jsou uvedeny, platí pro
zeměpisné délky od 5° v. d. na východ. Od 0° na západ vyjadřují
rozdíly .dA"= AWGS84 - LKm, .• Ve všech vztazích je třeba západní délky
doplňovat se znaménkem mínus.

Správnost nalezených funkčních vztahů byla prověřena na
souboru 50 polohově náhodně vybraných bodů. Rozdíl mezi
souřadnicemi cp, A systému WGS84, získanými využitím programu MADTRAN, a vypočteného modelu nepřesáhly 0,1".
Získané funkční vztahy lze tedy využít pro převod souřadnic
cp, A (Krasovského elipsoid) na souřadnice cp, A systému
WGS84 v rámci Evropy pro úlohy, kde požadovaná přesnost
výsledku odpovídá přesnosti map středních měřítek.

Transformace jednotlivých bodů i hromadné transformace
bodů mezi nejrůznějšími rovinnými, sférickými i geocentrickými souřadnicovými systémy, různými elipsoidy i kartografickými projekcemi, se kterými se setkávají řešitelé úloh
digitální kartografie a technologií GIS, řeší interaktivní SW
MATKART verze 98. MATKART řeší též výpočty v kladech
listů státních mapových děl civilní a vojenské povahy, vyhledávání mapových listů při zadané poloze zájmového objektu a výpočet rozměrů a souřadnic rohů map při zadaném
označení mapového listu [6].
SW MATKART má modulární stavbu, základní modul
MATKART.TPU je tvořen 49 programovými procedurami
a funkcemi řešícími základní úlohy při souřadnicových výpočtech, doplňující roli hrají moduly SERVIS. TPU, ZM. TPU
aTM. TPU, zaměřené na programátorský komfort a specifika

základních a topografických map. K dispozici je 33 interaktivně ovládaných programů s vysokým uživatelským komfortem. Zdrojová verze SW MATKART je v jazyce PASCAL
7, je vyřešeno uživatelské prostředí typu DOS (uživatelské
menu M602 nebo NORTON Commander), dále WINDOWS
95, WINDOWS 98 (ikony). Ověřena byla i konverze pascalské verze do jazyka C++ a implementace do prostředí
DELPHI. Veškeré výpočty jsou prováděny s lokalizací pro
území České i Slovenské republiky, či mají celosvětovou
účinnost.
Při testování programů MADTRAN a MATKART na analogických úlohách byly výstupní hodnoty z úloh řešených
oběma softwary, prakticky totožné.

[I] SRNKA, E.: Matematická kartografie. Brno 1986.
[2] JARUŠKOVÁ, D.: Matematícká statistika. Praha 1996.
[3] KOSTELECKÝ, J. aj.: Geodetické referenční systémy v České
republice. Praha, VÚGTK Zdiby a VZÚ Praha 1998.
[4] WWw.NIMA.MIL. Web organizace NIMA, USA.
[5] WWW,UTEXAS.EDUIDEPTS/GRS.
Web katedry geografie
University státu Texas, USA.
[6] VEVERKA, B.: MATKART 98. Informace pro uživatele. GeoSoft. Praha 1998.
Příspěvek na 13. kartografickou konferencí v Bratislavě byl zpracován díky podpoře interního grantu ČVUT 30990300 I Aplikace mezinárodních standardů UTM a WGS84 ve státních mapových dílech
ČR a podpoře výzkumného záměru č. 7 Fakulty stavební ČVUT
v Praze.
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Prístup k štátnym informačným fondom
geodézie, kartografie a katastra na Slovensku

Ing. Andrej Vojtičko, CSc.,
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Zhromažďovanie, spravovanie a poskytovanie informácií zo štátnej dokumentácie. Zásady poskytovania jednotlivých a hromadných informácií Z Automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra (A/S GKK). Perspektivy rozvoja informačných sluŽieb. Ochrana osobných údajov pri poskytovaní informácií z A/S GKK.

Summary
Acquiring, administrating and providing information from state documentation. Principle of providing singular and mass information from the Automated information system of geodesy, cartography and cadastre (A/S GKK). Perspectives of development of information services. Protection of personal data during information providing from A/S GKK.

Geodézia, kartografia a kataster zasahuje a ovplyvňuje vačšinu oblastí tvorivej Iudskej činnosti. Výsledky činnosti katastra nehnuteIností sa Iudom približili najma pri privatizácii
bytového fondu, pri reštituciách nehnuteIného majetku, pri
tvorbe registrov obnovenej evidencie pozemkov a iných
transakciách spojených s nehnuteIným majetkom. Výsledky
geodetických a kartografických prác poznajú Iudia vo forme
máp. Vytvorené mapové diela poskytujú pre príslušné historické obdobie cenné množstvo informácií, pričom je tu spoločenská požiadavka na pravdivosť a priebežnú aktualizáciu
týchto informácií. Pri vykonávaní geodetických činností a leteckom meračskom snímkovaní vzniká tiež vel"kémnožstvo
alfanumerických ale aj grafických údaj ov, dnes už prevažne
v digitálnom tvare. Posledné desaťročie tohoto storočia je
charakteristické rozvojom informačných technológií, a tak
racionálny zber, spracovanie, aktualizáciu, dokumentovanie
a poskytovanie informácií možno uskutočniť v rámci Automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie
a katastra (AIS GKK).
2. Predmet a organizačné členenie štátnej dokumentácie
PodTa § 11 zákona Národnej rady (NR) Slovenskej republiky
(SR) č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii [l] na zabezpečenie geodetických a kartografických činnosti katastrálne
úrady (teraz katastrálne odbory okresných úradov - KOOÚ)
a právnické osoby zriadené Úradom geodézie, kartografie
a katastra (ÚGKK) SR spravujú dokumentáciu geodetických
základov, geodetickú časť hraničného dokumentačného
diela, dokumentáciu geodetických bodov podrobných bodových polí, dokumentáciu kartografických diel, ktorých vydavateIom je ÚGKK SR, dokumentáciu štandardizácie geografického názvoslovia, dokumentáciu katastrálneho operátu
a dokumentáciu AIS GKK (dalej len štátna dokumentácia).
Štátna dokumentácia sa vedie v závazných geodetických
systémoch a v závazných Iokalizačných štandardoch.

Z uvedeného vyplýva, že údaje do štátnej dokumentácie
sa získavajú najma činnosťou organizácii zriadenými ÚGKK
SR, KOOÚ a činnosťou fyzických a právnických osob, ktoré
vykonávajú geodetické a kartografické činnosti. Zákon [1]
ustanovuje, že fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú
geodetické a kartografické činnosti, sú povinné najma:
a) dodržovať kvalitatívne podmienky na vykonávanie vybraných geodetických a kartografických činností,
b) oznamovať nedostatky týkajúce sa výsIedkov poskytnutých zo štátnej dokumentácie do 15 dní od dňa ich zisteni a,
c) oznamovať nadobudnutie prvotných materiálov leteckého
dial"kového prieskumu Zeme (DPZ) a leteckých meračských snímok do 30 dní od ich nadobudnutia a po využití
ich bezplatne odovzdať na archívne účely osobitnému archívu zriadenému Ministerstvom obrany (MO) SR,
d) vyžiadať súhlas na použitie operátu kartografického diela,
ktorého vydavateTom je ÚGKK SR,
e) bezplatne odvozdať dva výtlačky vydaného kartografického diela v analógovej forme a v prípade jeho existencie
v digitálnej forme v jednom exemplári výsledné zobrazenie na pamaťovom médiu na archívne účely do 30 dní od
ich vydania osobitnému archívu zriadenému ÚGKK SR;
táto povinnosť sa nevzťahuje na fyzické a právnické osoby,
ktoré vykonávajú geodetické a kartografické činnosti pre
potreby obrany štátu,
f) bezplatne odovzdať jeden výtlačok vydaného kartografického diela v analógovej forme a v prípade jeho existencie
v digitálnej forme v jednom exemplári výsledné zobrazenie na pamaťovom médiu na archívne účely do 30 dní osobitnému archívu zriadenému MO SR,
g) vykonávať vybrané geodetické a kartografické činnosti
v závazných geodetických systémoch a lokalizačných štandardoch,
h) zabezpečiť autorizačné overenie vybraných geodetických
a kartografických činnosti,
i) zabezpečiť číslovanie geodetických bodov podrobných
bodových polí v súčinnosti s KOOÚ,
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j) bezplatne odovzdať výsledný operát o vytýčení hraníc pozemkov do štátnej dokumentácie do 30 dní od vyhotovenia,
k) bezplatne odovzdať výsledky z budovania geodetických
bodov podrobných bodových polí do štátnej dokumentácie do 15 dní od ich zriadenia,
1) bezplatne odovzdať výsledky merania a zobrazenia predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel a základnej bázy údajov pre geografický informačný systém (ZB GIS) v rozsahu nad 0,25 km2 do štátnej
dokumentácie do 30 dní od ich vyhotovenia; táto povinnosť sa nevzťahuje na fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú geodetické a kartografické činnosti pre potreby
obrany štátu.
Podfa Inštrukcie na dokumentačnú činnosť a skartačný
plán dokumentačných fondov [8] predmetom štátnej dokumentácie sú písomné, číselné a grafické informácie,
pochádzajúce z geodetickej a kartografickej činnosti
a údaje katastra nehnutefností, majúce dokumentačnú hodnotu, vytvorené vo forme analógovej alebo digitálnej,
zaznamenané na fyzickom nosiči (ďalej len dokumentačné
fondy).
V štátnej dokumentácii sa dokumentuje:
a) operát geodetických základov,
b) operát geodetických bodov podrobných bodových polí,
c) geodetická časť dokumentačného diela štátnej hranice,
d) výsledný operát merania alebo digitalizácie a zobrazeni a
, predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel velkej mierky,
e) katastrálny operát,
f) operát kartografických diel, ktorých vydavatefom je
ÚGKKSR,
g) operát štandardizácie geografického názvoslovia,
h) letecké meračské snímky,
i) materiály DPZ,
j) súbory AIS GKK,
k) predpisy a publikácie vydané ÚGKK SR.

vujú zabezpečovacie dokumentačné fondy. Správca originálu
je povinný z dokumentačných fondov najvyššej archívnej
hodnoty vyhotoviť zabezpečovací fond.

3. Zásady poskytovania informácií zo štátnej
dokumentácie
Zo štátnej dokumentácie sa informácie poskytujú formou jednotlivých informácií z dokumentačných fondov, elektronickým poskytovaním hromadných informácií z AIS GKK a predajom máp a publikácií v mapových službách.
3.1 Poskytovanie
jednotlivých
zo štátnej dokumentácie

informácií

KOOÚ vydávajú zo štátnej dokumentácie verejné listiny, ktorými sú výpisy alebo kópie z listov vlastníctva, výpisy alebo
kópie z pozemkovoknižných vložiek, výpisy alebo kópie
z vložky železničnej knihy, kópie z katastrálnych máp, kópie z máp určeného operátu, kópie z pozemkovoknižných
máp, identifikácie parciel, kópie geometrických plánov s overením formou odpisov a kópií z katastrálneho operátu,
KOOÚ vydávajú aj kópie a výpisy z katastrálneho operátu, ktoré nie sú verejnými listinami, napr. výpisy z evidenčného listu držitefa a nájomcu a výpisy zo súpisu parciel
registra "C".

Prevádzkovatef na požiadanie poskytuje hromadné súbory informácií AIS GKK alebo ich časti pre iné fyzické alebo právnické osoby. Za hromadné súbory sa považujú informácie,
ktoré presahujú rámec bežného poskytovania údajov jednotlivým používatefom systému za priehradkou prislušného

Tab. 1

Štátnu dokumentáciu spravujú:
1. Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
v ústrednej dokumentácii (ÚD), v ktorej sú dokumentované dokumentačné fondy z územia SR.
2. Katastrálny ústav v Žiline (KÚs) v technickej dokumentácii (TD), v ktorej sú dokumentované dokumentačné
fondy z posobnosti KÚs.
3. KOOÚ vo všeobecnej dokumentácii (VD), v ktorej sú dokumentované dokumentačné fondy z posobnosti KOOÚ.
Dokumentačné fondy sa členi a na originály dokumentačných fondov, pracovné dokumentačné fondy (ďalej len pracovné fondy) a zabezpečovacie dokumentačné fondy.
Zhromažďovanie originálov dokumentačných fondov vykonáva ÚD, TD a YD. Vecné členenie originálov dokumentačných fondov je uvedené v tabufke 1.
Pracovné fondy zhromažďujú ÚD, TD a VD v súlade s príslušnými technickými predpismi a rozdefovníkmi pracovných
výtlačkov. Pracovný fond tvoria kópie vyhotovené
z originálov dokumentačných fond ov alebo výtlačky kartografických diel a publikácií podfa rozdefovníka ÚGKK SR.
Fyzický nosič pracovného fondu vyhotoveného z originálu
(papier, fólia, pamaťové médium počítača, mikrofilm, mikrofiš alebo priesvitka) ustanovuje ÚGKK SR prislušným
technickým predpisom.
S ciefom zabezpečiť originály dokumentačných fondov
pred stratou alebo zničením a s ciefom znížiť fyzické opotrebovanie originálov dokumentačných fondov sa vyhoto-
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Zhromažďovanie originálov dokumentačných fondov

Druh doku- Organizácia Originály dokumentačných fondov
mentácie
Štátnej astronomicko-geodetickej siete,
Štátnej trigonometrickej siete,
Štátnej nivelačnej siete,
Štátnej gravimetrickej siete,
pevných bodov podrobného (polohového bodového) pofa (PBPP) I. triedy
presnosti,
geodetickej časti dokumentačného diela
štátnej hranice, kartografických diel
mierok I: 10 000 až I: I 000 000, ktorých vydavatefom je ÚGKK SR,
štandardizácie goegrafického názvoslovia na mapách stredných mierok a s tým
súvisiace súbory AIS GKK.
Kartografické diela mierok 1:5000
a. vličších, ktorých vydavatefom je
UGKK SR a s tým súvisiace súbory AIS
GKK.
Štátna mapa 1:5000 - odvodená,
Základná ortofotomapa SR 1:5000,
kartografické diela mierok I :5000 a vličších, ktorých vydavatefom je ÚGKK SR
a s tým súvisiace súbory AIS GKK.
PBPP 2. až 5. triedy presnosti,
výsledky digitalizácie a zobrazovania
predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel vefkej
mierky,
katastrálny operát.
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pracoviska, v rozsahu napríklad jedného katastrálneho územia a viac. Informácie sa poskytujú formou
a) výstupov na pamaťových médiách počítača,
b) lokálnej počítačovej siete,
c) extemej počítačovej siete,
d) dačových výstupov.
Na poskytovanie hromadných informácií z AIS GKK platí,
že
I. vybrané súbory popisných, respektíve geodetických informácií katastra nehnutefností, alebo ich časti obsahujúce údaje o právnych vzťahoch, vrátane údajov o vlastníkoch nehnutefností, možno poskytnúť na základe
zmluvy,
2. geodetické informácie katastra nehnutefností sa poskytujú ako súbory na médiách prípadne prostredníctvom počítačovej siete. Ak je katastrálna mapa spravovaná vo
forme vektorovej katastrálnej mapy, po vyhláseníjej platnosti v Spravodajcovi ÚGKK SR sú poskytované údaje
v digitálnej forme (súradnice), prípadne vektorovej forme
(výrezy máp, výkresy). V prípadoch hromadného poskytovania informácií (celé katastrálne územie, alebo jeho
vačšia časť, pravidelné poskytovanie aktualizovaných
údajov a pod.), sú tieto poskytované na základe zmluvy.
Zmluva musí spÍňať náležitosti uvedené v § 50 vyhlášky
[4] a v prílohe č. 3 Inštrukcie na prevádzkovanie Automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra [9],
3. informácie zAIS GKK v zmysle § 21 zákona [l]je možné
poskytnúť štátnemu orgánu a obci v rozsahu jej územnej
posobnosti. Uvedenú zásadu je možné primerane zovšeobecniť aj pre ostatných používatefov informácií,
4. poskytovanie údaj ov z AIS GKK na budovanie iných informačných systémov v zmysle § 123 ods. 3 vyhlášky
ÚGKK SR Č. 79/l996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
NR SR o katastri nehnutefností a o zápise vlastníckych
a iných práv k nehnutel'nostiam v znení vyhlášky ÚGKK
SR Č. 72/l997 Z. z. [3] a § 50 ods. 6 vyhlášky [4] sa vyžaduje súhlas ÚGKK SR,
5. používatef može získané informácie používať len pre vnútomú potrebu a nesmie ich poskytovať tretím osobám,
6. na zabezpečenie kontroly a evidovania prístupu k AIS
GKK zavádza prevádzkovatel' systém prístupových práv,
7. na zabezpečenie jednotnej formy a možnosti spiitnej kontroly nemennosti obsahu poskytovaných informácií z AIS
GKK sa tieto poskytujú v závaznom formáte údajov na
výmenu informácií (FUVI a VOl),
8. každá kópia údajových súborov z AIS GKK musí v súlade so zákonom NR SR Č. 383/l997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopÍňa Colný zákon
v znení neskorších predpisov [7] obsahovať ochrannú doložku o autorských právach k použitému podkladu a roku
vydania vo forme "Informačný systém geodetických bodových polí © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ... ", "Informačný systém katastra nehnutefností © Úrad geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky ... ". "Základná báza údaj ov pre
geografický informačný systém © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ... " a dátum, ku ktorému bol súbor informácií aktualizovaný,
9. prevádzkovatelia AIS GKK sú povinní stanoviť účel využívania, rozsah, závaznosť a dobu platnosti poskytovaných údaj ov,
10. o vydaných informáciách vedie prevádzkovatel' osobitný
prehl'ad, ktorý obsahuje údaje o objednávatel'ovi, účel, na

ktorý sa údaje vyžadujú a rozsah vydaných údajov. SÚbory o poskytnutých údajoch prevádzkovatelia archivujú
na počítačových médiách,
II. informácie poskytované z AIS GKK sa potvrdia v sprievodnom liste, ktorého prevzatie žiadatef potvrdí podpisom v knihe o poskytovaných údajoch. Potvrdenie obsahuje dátum vyhotovenia kópie, položku z knihy
o poskytovaných údajoch, odtlačok riadkovej pečiatky
organizácie a podpis pracovníka, ktorý údaje vydal.
Tieto informácie nemajú povahu verejnej listiny.
Súbor popisných informácií spravovaný KOOÚ je priebežne aktualizovaný, súbor popisných informácií spravovaný
GKÚ je aktualizovaný s časovým oneskorením po príslušnú
etapu aktualizácie (cca 3 mesiace) na centrálnom výpočtovom systéme.
Poskytovanie jednotlivých informácií z informačného
systému geodetických bodových polí a z informačného
systému katastra nehnutel'ností (ISKN) upravuje § 69 zákona
[2].

Z rastrových a vektorových podkladov štátnych mapových
diel GKÚ poskytuje:
Základnú mapu Slovenskej republiky I: 10 000 (ZM 10),
označenú ako ZB G1S - raster (ZB G1S-R 10),
ZM 10, označenú ako ZB GIS - vektor (ZB G1S-V 10),
Základnú mapu Slovenskej republiky 1:200 000 - vektor
(ZM 200-V),
Mapu správneho rozdelenia Slovenskej republiky I: 400 000
- vektor (MSR- V).

Výtlačky máp predáva GKÚ prostredníctvom mapových služieb v Bratislave, v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Prešove. Ide o Základné mapy (ZM) Slovenskej republiky vel'kých, stredných a malých mierok.
Z máp vel'kých mierok (VM) sú to: technicko-hospodárska mapa, ZMVM a katastrálna mapa v mierkach I: 720,
1: 1000, I: 1440, 1: 2000, I: 2880, 1: 4000, I: 5000 a Štátna
mapa 1: 5000 - odvodená.
Z máp stredných mierok sú to: ZM I: 10 000, ZM I: 25 000,
ZM 1: 50000, ZM 1: 100000, ZM I: 200 000, Administratívna mapa SR 1: 250 000 iné mapy stredných mierok s tematickým zameraním.
Z máp malých mierok sú to: Mapa správneho rozdelenia
SR 1:400 000, Mapa územného a správneho usporiadenia SR
1: 400000, ZM I: 500 000, ZM 1: I 000 000 a iné mapy malých mierok s tematickým zameraním.

3.4 Ochrana osobnosti
a ochrana osobných
údajov pri poskytovaní
informácií
Zásady elektronického poskytovania informácií uvedené
v časti 3.2 vyplývajú zo zákona NR SR Č. 52/l998 Z. z.
o ochrane osobných údaj ov v informačných systémoch [5],
zmyslom ktorého je ochrana osob pred neoprávneným nakladaním s ich osobnými údajmi.
KOOÚ pri vyhotovovaní kópií z katastrálneho operátu
alebo z jeho časti dbá na dodržiavanie predpisov o ochrane
osobnosti a o ochrane osobných údaj ov v zmysle zákona [5].
Zamestnanci KOOÚ sú povinní zachovávať mlčanlivosť
o majetkových pomeroch vlastníkov nehnutel'ností a iných
oprávnených osob, ako aj o súvisiacich informáciách.
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4. Perspektívy rozvoj a infonnačných

služieb

Hardvérové a softvérové vybavenie okresného a centrálneho stupňa ISKN je razne a z toho vyplývajú aj možnosti
elektronického poskytovania informácií. V súčasnosti sa
realizuje projekt PHARE na komunikačné prepojenie
KOOÚ s centrálnym výpočtovým systémom. Ciel'om tohoto projektu je zabezpečenie prenosu údaj ov katastra nehnutel'ností z okresov do centrálnej bázy údajov a skrátiť
časový interval aktualizácie centrálnej bázy údaj ov z troch
mesiacov na 1 až 2 týždne. Na potreby poskytovania údajov z centrálnej bázy údaj ov bola vyvinutá firmou BankPro
Team nová aplikácia "KATKA", ktorá umožňuje vzdi alený prístup do bázy údaj ov oprávnenému používatel'ovi
prostredníctvom systému WINFRAME a prepojením pevnou linkou do verejnej údajovej siete EUROTEL. Používatel' maže prehliadať údaje, ktoré sú chránené prístupovými právami, a tým že nie sú poskytované priamo, ale je
len možnosť ich prehliadať v počítačovom prostredí na obrazovke. V súčasnosti je priepustnosť pevnej linky
32 Kb/sec a rýchlosť 64 Kb/sec. Tieto parametre umožňujú súčasný prístup 40 používatel'om do centrálnej bázy
údaj ov, pričom uvedená kapacita sa bude postupne zvyšovať. Zavedenie uvedenej aplikácie do praktíckej prevádzky sa predpokladá od 1. 1. 2000, keď sa prejde na
spracovanie bázy údaj ov katastra nehnutel'ností na centrálnom výpočtovom systéme.

s. 'Ústredný

nocenný s padou, kapitálom, surovinovými a l'udskými
zdroj mi.
Treba povedať, že aktívny postoj štátu k informatizácii odstraňuje jej živelné presadzovanie sa, zlepšuje informačné
prostredie, vedie k racionálnemu vynakladaniu prostriedkov
a zdroj ov a ul'ahčuje výmenu informácií vo vnútri štátu aj vo
vzťahu k zahraničiu. Jednou z rozhodujúcich problematík je
informatizácia štátnej správy, ktorá je od roku 1995 upravená
zákonom NR SR Č. 26111995 Z. z. o štátnom informačnom
systéme [6].
Priblizovaním sa k ére "informačnej spoločnosti" čoraz
vačší význam nadobúda problém zahltenia informáciámi.
Naša schopnosť zbierať údaje a vytvárať veľké bázy údajov
rastie vel'mi rýchlo. Pokroky v technológiách zberu údajov
(skenery), rožšírenie čiarového kódu pre vačšinu komerčných
produktov (v geodézii napr. nivelačné laty) a existencia spol'ahlivých a výkonných systémov bázy údajov spOsobujú nahromadenie údaj ov.
Schopnosť porozumieť obrovským množstvám údajov, poznať ich vazby a súvislosti, v súčasnosti výrazne zaostáva za
schopnosťou zberu údaj ov a uchovávania. Keď miera úsilia
potrebného na manipuláciu s údaj mi a na dedukciu znalosti
z nich prekročí l'udskú kapacitu, zvačša vznikne požiadavka
mať informačné technológie, ktoré pomažu automatizovať
človekom už nezvládnutel'né procesy.
Príspevok naznačil, že snahou ÚGKK SRje využívať modemé informačné technológie na racionálne spravovanie štátnej dokumentácie.

archív geodézie a kartografie

Po uplynutí skartačnej lehoty dokumentačné ~ondy majúce trvalú dokumentačnú hodnotu, archivuje Ustredný archív geodézie a kartografie (ÚAGK) zriadený podl'a zákona SNR č. 14911975 Zb. o archívnictve v znení zákona
SNR Č. 57111991 Zb. V ÚAGK sa nachádzajú predovšetkým materiály súvisiace s tvorbou máp na našom území
od konca 18. storočia. Najstaršia mapa v archíve je mapa
obce Lisková z roku 1792. Originály máp z katastrálneho
mapovania tvoria základný fond máp v ÚAGK, ktorý tvorí
viac ako 40 000 mapových listov prevážne v mierke'
I: 2880. Sprievodný operát katastrálneho mapovania tvoria pol'né náčrty, parcelné protokoly, popis hraníc katastrálneho územia, triangulačný operát a ďalšie písomnosti.
V ÚAKG sa nachádzajú aj topografické mapy zo starších
vojenských mapovaní. V ÚAGK sa ukladajú všetky vydané kartografické diela, vrátane základných a tematických štátnych mapových diel, atlasov a glóbusov, ktoré archív dostáva od vydavatel'ov podl'a zákona ako povinné
výtlačky.

6. Záver
V poslednom období informačné a komunikačné technológie prenikajú do všetkých oblastí l'udskej činnosti. Nové informačné technológie prinášajú súčasne i nové aplikačné
možnosti na efektívnejší a optimálnejší zber, spracovanie
a poskytovanie informácií. V podmienkach trhového hospodárstva sa informácie stávajú tovarom a mažeme ich považovať za jeden zo základných výrobných prostriedkov, rov-
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LlTERATÚRA:
[I] Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 21511995 Z. z.
o geodézii a kartografii.
[2] Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Č. 162/1995 Z. z. okatastri nehnutefností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnutefnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona NR SR Č.
22211996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene
a doplnení piektorých zákonov.
.
[3] Vyhláška Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej re~
publiky Č. 7911996 Z. ~., ktorou sa .vykonáva zák?n Nár~d~ej
rady Slovenskej republiky o katastn n~hnutefnosU ,a o z~Plse
vlastníckych a inýsh práv k nehnutefnostlam (katastralny zakon)
v znení vy~lášky UGKK SR Č. 7211997 Z. z.
.
[4] Vyhláška Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej re~
publiky Č. 17811996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej
rady Slovenskej republiky o geodézii a kartografii.
[5] Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Č. 5211998 Z. z.
o ochrane osobných údaj ov v infonnačných systémoch.
[6] Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Č. 26111995 Z. z.
o štátnom infonnačnom systéme.
[7] Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Č. 3~3/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým se mení a doplňa Colný zákon
v znení neskorších predpisov.
[8] Inštrukcia na dokumentačnú činnos( a skartačn~ plán dokumentačných fondov (I 74.20.73.80.00) UG~K SR,c. GK-2oo/!9?6.
[9] Inštrukcia na prevádzkovame Automauzovaneho mfonnacneho
systému geodézie, kartografie a katastra (I 74.20)3.84.00)
UGKK SR Č. NP-477411995 v znení dodatku Č. I UGKK SR
Č. NP-44 I 111996.
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VÚGK v Bratislave
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Digitální zpracování tiskových podkladů
Základní mapy ČR 1:10 000
na základě ZABAGED

Základní mapa 1: 10 000, jejíž tiskové podklady jsou digitálně zpracovány, jako kartografické vizualizace Základní báze geografických dat (ZABAGED). Požadavky na potřebné technické vybavení. Základní principy postupu zpracování tiskových podkladů. Obsah a polygrafické zpracování mapy. Předpokládaný další vývoj.
Digital Map Print Base Production ofthe Basic Map ofthe Czech Republic 1: 10000 based on the ZABAGED
Summary
Basic Map 1 : 10 000 with digitally processed print base as a cartographic visualisation of the Fundamental Base of Geographic Data (ZABAGED). Requirements on technical means. Basic principles of map print base production procedures. Content and polygraphic editing the map. Expected evolution.

1. Úvod
V Zeměměřickém úřadě (ZÚ) je od roku 1994 naplňována
Základní báze geografických dat (ZABAGED) - viz [6]. ZABAGED je tvořena grafickými vektorovými soubory (dále
jen soubory dgn), jejichž grafické prvky jsou svázány s atributovými záznamy uloženými v relační databázi. Vektorové
soubory vznikají vektorizací aktualizovaných tiskových podkladů Základní mapy ČR 1:10 000 (dále jen ZMIO), atributy
jsou získávány ze ZMIO nebo z mimoresortních zdrojů.
ZMIO je jedním ze státních mapových děl ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb. Aktualizace tiskových podkladů se řídí
technickými předpisy vydavatele [1, 2, 3] a dalšími. Obsah
ZMIO je dán Seznamem mapových značek [4].
V roce 2000 bude zahájena aktualizace ZABAGED pro
některá území ČR. Od tohoto data budou tiskové podklady
ZMIO v těchto územích vznikat digitálním zpracováním na
podkladě ZABAGED. Základní technologický postup zpracovala dle zadání ZÚ firma VARS Brno, a. s. a předala jej
v lednu 1999 včetně dokumentace [5] Zeměměřickému
úřadu.
2. Technické vybavení pracoviště pro digitální tvorbu
tiskových podkladů mapy
HARDWARE:
pracovní stanice TD260 s procesorem INTEL a operačním
systémem Windows NT 4.0,
plotr HP 750 Cplus,
osvitová jednotka EMMA.
SOFTWARE:
Základem pro softwarové zpracování je programový balík
GlS Office 7.0 firmy Intergraph, pracující jako nadstavba
MicroStation 95 firmy Bentley.
Moduly GlS Office jsou: MGE Analyst,
MGE Basic Nucleus,
MGE Basic Administrator,
MGE Base Mapper,
MGE Map Finisher,
MGE Coordinate System,
MGE Grid Generation.

Tiskje podrobován programovým balíkem InterPlot V 9.0
firmy Integraph.
Pro uložení a správu dat je použita databáze Microsoft
Access 97.
3. Postup zpracování
Základem technologie je zpracování dat v datové struktuře
MGE projektu (firma Intergraph). V tomto projektu jsou uložena vstupní vektorová data (soubory dgn). Na vektorová
data jsou připojeny atributové záznamy uložené v databázových tabulkách databáze MS Access 97. Spojení mezi databází a MGE projektem zajišťuje ODBC. Při spuštění inicializačního dávkového souboru jsou do projektu přeneseny
ze zdrojového adresáře dávkové soubory, parametrické soubory a makra, které se používají v průběhu zpracování dat
v projektu. Do projektu se ukládají také soubory dgn, které
vznikají v průběhu zpracování dat jako meziprodukty a finální soubory dgn s daty používanými pro tiskový výstup.
Přehled vstupních dat a všech grafických souborů je uveden
v tab. 1.
Modul MGE Map Finisher pracuje při závěrečném zpracování dat pro tiskový výstup s daty pouze na základě jejich
grafických atributů. Nepoužívá databázové atributové záznamy připojené ke grafickým prvkům. Pro vektorová data
projektu je zdrojem ZABAGED, která je koncipována jako
GlS (Geografický informační systém), jehož jedním z možných výstupů mohou být tiskové podklady ZMIO. V ZABAGED je některým prvkům, které jsou v ZMIO vyjádřeny
různými mapovými značkami, přiřazen jeden jediný grafický
objekt, jehož přesnější specifikace je dána atributovými záznamy v databázi. Technologie řeší pomocí modulů MGE
převedení informace z atributových záznamů do grafické podoby (proces resymbolizace), použitelné pro tiskový výstup
dle parametrického souboru v MGE Map Finisheru. Schéma
technologického postupu je v tab. 2.
Technologický postup je zahájen úpravou databáze MGE
projektu (ZUI03.mdb) spuštěním účelově vyvinutých dávkových souborů. Tyto programy upravují databázi tak, aby:
1. mohly být jednoznačně rozlišeny prvky pro potřeby resymbolizace dle hodnot v tabulkách. Při resymbolizaci se
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Finálni produkty
vse.dgn
prázdný aktivní soubor pro výstup

·.mpd
Vyexportovaný projekt ze
ZABAGED. Importuje se
do zpracovatelského
projektu.

t•••••••••
••••••••••••
••••••••
••• •••••••••
•••••••••••••••••
•••••••1

,~
~
!

I
:

~

ZUl 03.mdb
Databáze obsahující
atributové záznamy. Doplnl
se do ni da/šf tabulky,
sloupce, údaje do sloupců.

~
,
~
!

I

:

1

extr-vse J.al.dgn
V souboru nejsou čáry
převzorovány na uživatelský styl
čar. Následné soubory z něj
vznikajljako extrakt vybraných
prvků v Map Finisheru

extr _ vse.dgn

I!

I
i,

I,

~

Ii
Gro},~~d~b&
polohopisu. Po
několikanásobném
zpracováni dávkovými
soubory z něj vzniknou

I

V souboru jsou převzorovány
čáry na uživatelský styl čar.
Pravádí se v něm potřebné ručnl
editace vybraných prvků.
Následné soubory z něj vznikají
prostřednictvím dávkových MGE
souborů.

plochy.dgn
plošné výplně. kontury a výplně budov

chr_uzJarn.dgn
hranice chráněných územl - přehled

linie1.dgn
komunikace

linie2.dgn
masky komunikací,

mostů, tunelů

linie3.dgn
osy dálnic. rychlostnlch silnic

následné 2 soubory.

otoceny.dgn
V souboru jsou prvky,
polohu rovnoběžnou
mapy (bodové značky
vyžadující specielnl

I

adm.dgn
které majl
s rámem
...), prvky
editace.

i

administrativni

hranice

admJarn.dgn
administrativní

hranice - přehled

hrany.dgn
Uniové prvky

~
!

spec.dgn
Dávkovým souborem MGE se do
něj přenesou ze zdrojového
souboru pouze prvky vyžadující
specielnl editace.

body.dgn
bodové značky. zkratky. názvy objektů

node.dgn
textové uzly

sr·.dg3

vrstev _otoceny.dgn

spec.dgn

3d vrstevnicový soubor

Sloužljako referenční soubor
k ručním editacím.

prvky vyžadujicl specielnl editace

:.•••••..•••••••.•••••.••••••••••••••••••••••••••••••••.•..••..•••

o.':

sr·.dg3
m'·.dgn

V souboru se provede popis
vrstevnic vrstevnícovými člsly.

grafický soubor názvosloví
z Názvoslovné komise

nazvy.dgn
názvoslovl

ramzmlO.dgn
rám s popisem

ramosv.dgn
osvitový rám s popisem
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A Uprava a doplnění databázových

tabulek

B
Resymbolizace

dle hodnot v databázových

Doplnění popisu dle hodnot v databázových
Přiřazení bodových
Převzorování

značek

bodovým

resymbolizovaných

C Ruční editace vybraných

tabulkách
tabulkách

prvkům dle knihovny buněk a grafických

liniových prvků dle knihovny uživatelských

atributů
čar a grafických

atributů

prvků a prvků v kolizi

D Přiřazení výstupní symboliky

všem prvkům pro jednotlivé

mění symbolika prvků v souboru dgn tak, aby každý prvek byl graficky vyjádřen:
a) s ohledem na priority vícenásobných feature Ueden grafický prvek nesoucí více významů, např. prvek "ZeleznicniTraúakoHraniceUzivani"
bude resymbolizován
s grafickými atributy pro ZeleznicniTrat,
neboť v mapě
značka železnice tvoří hranici užívání).
b) s ohledem na hodnoty v databázových tabulkách. (U železnice qvlivňují údaje o elektrifikaci, rozchodu a počtu kolejí v databázové
tabulce použité mapové
značky.)
2. mohly být automaticky vypsány do grafiky některé texty
v závislosti na hodnotách
v databázových
tabulkách.
(Např. dle hodnot v tabulkách pro budovy, bloky budov,
areály atd. se vkládá do mapy příslušná zkratka, název.)
Vstupní soubor dgn i další soubory dgn, které vznikají
v průběhu technologického
procesu jsou zpracovávány dávkovými soubory pracujícími s moduly MGE, které se spouští s parametrem
Uméno souboru) pouze při zpracování
vstupního souboru dgn, v ostatních případech pracují bez parametru, s pevně definovaným jménem souboru. K převzorování čar v souborech dgn na uživatelské styly čar (uživatelský styl čáry odpovídá značce ze seznamu značek) se
používají makra. Pro separování některých prvků (těch, které
potřebují zvláštní společný druh zpracování) do dalších souborů dgn se provádí extrakce dle parametrických
souborů
v prostředí Map Finisher.
Kromě výše uvedených automatizovaných
operací se používají ruční editace v prostředí MicroStation. Těmito editacemi se upravují některé mapové značky a odstraňují kolize
prvků, které vznikají při automatizovaném
zpracování.
K urychlení těchto editací a zabránění tomu, aby byl některý
prvek vynechán, slouží výběrové soubory, které vznikají jako
vedlejší produkty dávkových souborů nebo jsou jimi účelově
generovány. Umožňují editovat prvky ve frontách dle výběrového kritéria určeného při generování výběrových souborů.
K zjednodušení editací slouží uživatelská paleta nástrojů.
Nezávisle na vstupních datech ze ZABAGED vznikají soubory, které obsahují rám mapy včetně všech popisů i mimorámové výbavy, ořez mapy a pasovací značky potřebné pro
tisk. Jsou tvořeny přesným umístěním a modifikací vzorových rámů v podobě grafických buněk na podkladě referenčních souborů s rohy mapových listů ze souřadnic. Souřadnicová síť S-JTSK a zeměpisná síť (zeměpisná
délka
měřená východně od Gsenwiche, zeměpisná šířka severně od

druhy grafických

SIUUDet:

RRC
RRA

výstupů

vvznam

slOUDce

rozchodnost

kolej í

elektrifIkovanost

EXS

stav s ohledem na provoz

LTN

počet koleií

hodnoty

ve sloupci
nulI
004
Duli
001

DulI
005
xx

vvznam
normálně rozchodná železnice
úzkorozchodná železnice
neelektrifikovaná železnice
elektrifikovaná železnice
I provozovaná železnice
železnice ve stavbě
I DOčet kole"{

rovníku), které jsou součástí těchto souborů, se generují automaticky prostřednictvím modulů MGE Coordinate System
a MGE Grid Generation v podobě sítě čar s popisem. Tato
automaticky generovaná síť se ručně edituje dle vzorového
listu ZM 1O. Pro všechny ruční editace související s tvorbou
rámových a mimorámových údajů se používá uživatelská paleta nástrojů.
Grafické výstupy prováděné v prostředí Map Finisher jsou
řízeny parametrickým
souborem vse.ftb, které každému
prvku z finálních souborů, definovanému určitým způsobem
(definition - viz tab. 5, 7), přiřazuje předem určenou symboliku (symbology - viz tab. 6, 7). Pro výstup v Map Finisher pracujeme s prázdným, přesně definovaným souborem
dgn, ke kterému máme připojené potřebné soubory dgn obsahující všechny prvky.
Postup zpracování je demonstrován
na příkladu zpracování železnic.

1) Soubor sh*.dgn
V tomto souboru je železnice graficky znázorněna
sledujícími způsoby:
Feature
1. ZeleznicniTrat
2. ZeleznicniTraúako
HraniceUzivani

Level
14

Color
3

dvěma ná-

Weight

Style

4

O

Feature ZeleznicniTraúakoHraniceUzivani
je zároveň feature ZeleznicniTraúakoHraniceUzivani.
Feature - uživatelem přesně detinovaný objekt daných vlastností.
Grafické atributy:
Level - jedna z 63 vrstev v MicroStation, do nichž může
být grafický prvek v souboru dgn umístěn,
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STYLE
O
2
O

COLOR
3
3
3

WEIT
1

I

LEVEL
14
14
14

2

uživatelská
čára po
převzorovánf
číslo značky
203
207 203
20la

005

I

14

2

3

2

207 20la

null

null

2

14

O

3

3

20lb

null

null

005

2

14

2

3

3

207_20 lb

null

null

null

3

14

O

3

4

20lb

null

null

005

3

14

2

3

4

207_20 lb

null

001

null

I

14

O

3

5

204a

null

001

005

I

14

2

3

5

207_204a

null

001

nulI

2

14

O

3

6

204b

null

001

005

2

14

2

3

6

207 204b

null

001

null

3

14

O

3

7

204b

null

001

005

3

14

2

3

7

207 204b

sloupce v tabulce a jejich
hodnoty
RRC
004
004
null

RRA

LTN

null

EXS
null
005
null

null

null

null

grafické atributy přiřazené při
resym bolizaci

Color -

barva dle tabulky barev v MicroStation, kterou
je grafický prvek zobrazen v souboru dgn,
Weight - síla čáry dle MicroStation, kterou je grafický prvek zobrazen v souboru dgn,
Style styl čáry dle MicroStation, kterou je grafický prvek zobrazen v souboru dgn.

Všechny feature ZeleznicniTrat mají v této databázi připojenu tabulku ZEUS (tab. 3).
Během dávky, která vytvoří z upraveného vstupního souboru sh*.dgn soubor extr _vse.dgn nedojde k žádné změně
symboliky pro železnici.
Nad extr _vse.dgn provede dávkový soubor v negrafickém
prostředí
- resymbolizaci (tab. 4):
a) všech feature ZeleznicniTrat do vrstvy 14 barvou 3,
b) dle hodnot ve sloupcích tabulky ZEUS stylem a sílou
čáry,
- zkomplexování nových linií.

I

význam značky železnice

úzkorozchodná
úzkorozchodná ve stavbě
normálně rozchodná,
neelektrifikovaná jednokolejná
normálně rozchodná,
neelektrifikovaná jednokolejná ve
stavbě
normálně rozchodná,
neelektrifikovaná dvou a
vícekolejná
normálně rozchodná,
neelektrifikovaná dvou a
vícekoleiná ve stavbě
normálně rozchodná,
neelektrifikovaná dvou a
vícekoleiná
normálně rozchodná,
neelektrifikovaná dvou a
vícekoleiná ve stavbě
normálně rozchodná,
elektrifikovaná iednokoleiná
normálně rozchodná,
elektrifikovaná jednokolejná ve
stavbě
normálně rozchodná,
elektrifikovaná dvou a vícekoleiná
normálně rozchodná,
elektrifikovaná dvou a vícekolejná
ve stavbě
normálně rozchodná,
elektrifikovaná dvou a vícekolejná
normálně rozchodná,
elektrifikovaná dvou a vícekolejná
ve stavbě

Z těchto resymbolizovaných a zkomplexovaných linií vytvoří soubor liniel.dgn. Zkomplexování se provádí za účelem plynulého navazování vzoru uživatelské čáry.
.
Makro spuštěné v grafickém prostředí MicroStation převzoruje linie ve výkresu liniel.dgn na uživatelské čáry dle
značkového klíče označené číslem značky (tab. 4).
V grafickém prostředí Map Finisher se provede extrakce
komunikací (silnic a železnic) z výkresu extr-vse.dgn do výkresu linie2.dgn. Všechny čáry ve výkresu linie2. dgn se musí
převzorovat na styl O. Tento soubor slouží k odmaskování
všech komunikací dle značkového klíče (železnice se maskují pouze bílou maskou).
Barevné zpracování a odmaskování ve výstupu, včetně síly
použitých čar, se provede v prostředí Map Finisher dle parametrického souboru vse.ftb (tab. 7).
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4. Zpracování mapových značek
Liniové značky jsou zpracovány jako uživatelé čáry v prostředí MicroStation a uloženy v knihovně uživatelských čar.
Pouze značky pro silnice jsou vytvořeny až prostřednictvím
Map Finisher kombinací čar a masky různé síly.
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6. Obsah digitálně zpracované ZMIO

1'•••••

1Ie ••• ~

Digitálně zpracovaná mapa je v souřadnicovém systému
S-JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání (technické parametry závazných geodetických referenčních systémů jsou
uvedeny v příloze č. I k nařízení vlády č. 11611995 Sb.). Dosavadní klad mapových listů je zachován. Na přání uživatele
lze mapu zpracovat v jakémkoliv kladu listů.
Topografický obsah digitálně zpracované ZM 10je totožný
s obsahem ZABAGED, zemský povrch je rozdělen dle kritéria využití půdy, zatímco současná ZM10 sleduje rostlinný
pokryv. Od obsahu dosavadní ZMIO se liší (tab. 9). Místní
a pomístní názvosloví je čerpáno z databáze sekretariátu Názvoslovné komise ČÚZK. Body základního bodového pole
polohopisného a výškopisného j sou do ZABAGED přebírány
z bází dat bodových polí spravovaných ZÚ, do ZM10 bude
proveden výběr v počtu umožňujícím grafickou přehlednost
a čitelnost mapového díla.
Seznam značek je upraven s ohledem na možnosti software a dle požadavku na minimalizování intereaktivního
zpracování a maximální počet operací využívajících dávkový
režim. Zároveň je využito možností digitálního zpracování
širším použitím barevných ploch jako výrazového prostředku, což zlepšuje názornost a čitelnost mapy.
Použité fonty písma odpovídají fontům dosud používaným
v základních mapách.
Mimorámové údaje jsou doplněny o klad listů Státní mapy
odvozené 1:5000 z prostoru zpracovávané ZMIO.

8
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DAnIl.:
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O ••••• ~ c.a~:
O Ch••.• C1Ieft:
O CI•• :
l'!ll CsIsr.
Ol'snt:

O Hsa4sr Typs:
l'!llL.vst

Op......,...:

O Ret,...h NuMlHlr:
l8IRetL."~:
OSlu:

l'!ll StwIs:
l8ITWlllI:

l'!llW __
OWhllh:

7. Závěr

Bodové značky jsou definovány v prostředí MicroStation
jako bodové nebo grafické buňky ajsou uloženy v knihovně
buněk. Jednotlivé elementy, z nichž byla vytvořena bodová
buňka si při vložení do výkresu nenesou své původní grafické atributy, v okamžiku vložení přebírají aktuální grafické
atributy výkresu. Grafická buňka si zachovává původní grafické atributy všech elementů, z nichž je vytvořena aje možno
je při dalším zpracování využít.

Technologie byla dodána jako otevřený systém, který lze
v budoucnosti rozvíjet a přizpůsobovat
a) změnám ve struktuře a formátu vstupních dat ze ZABAGED,
b) požadavkům uživatelů na výsledný grafický vzhled.
Dle uvedené základní technologie budou v roce 1999 zpracovány listy ZMIO v rozsahu ZM50 (list 03-43) z neaktualizovaných dat ZABAGED. Zpracování aktualizované a zároveň zpřesněné ZABAGED si vyžádá úpravy technologie,
neboť vlivem zpřesnění se odstraní původní posuny některých prvků z důvodů kartografické generalizace, které se dostaly do ZABAGED vektorizací tiskových podkladů ZM10.
Během zkušebního a poloprovozního zavedení technologie do výroby dojde k odladění chyb technologie a zároveň

Přiřazení barev jednotlivým prVkům pro tiskový výstup je
provedeno přes uživatelské názvy barev. Pro každou barvu
danou uživatelským názvem je definován poměr barevných
složek dle zvoleného barevného modelu
(RGB,CMYK). Nastavení je uloženo v parametrických souborech, které jsou použity při
výstupu dle konkrétního výstupního zařízení.
Tento způsob umožňuje snadnou změnu barevného provedení bez zásahu do finálních
L__
souborů. Pro korekturní tisky na plotru jsou
l8ICoIor.lD§
tyto barvy definovány ve složení RGB.
IllIT_ ••• o:
@. 130000 I
Pro osvitovou jednotku jsou definovány
Ow.lfhl:
dvě tabulky, jedna pro výstup CMYK - pro
n Welg""
_ __..J
o SlIlo:
c-= _
Olol__
~
o Style:
r-__
.::_-_-_-_-_-.:_--_
-_
-_
- -_
tisk ze čtyř základních barev, druhá pro tisk
tJ Mldline J.ínt: ~
ze tří základních barev (cyan, magenta, yelOE""'"
OT__
.0,_
OT
[] Traneh.u:enq: @ 0,....... () Tran.luunt
low) a přímých barev pro polohopis (tmavě
šedá) a výškopis (hnědá) - viz tab. 8. Varianta
OClw••••••: [-- ....
tisku z pěti barev byla zvolena s ohledem na
OSeoh:
'--1
L
současné polygrafické vybavení v resortu
C Trat"llucency:
>!' Opaqu.
Translueent
o Slzo:
ČÚZK (jednobarevné a dvoubarevné tiskařU fe",,,""' Color: r==---'-----lll
o VlowIn"',.,._
• Olf o 00
ské stroje Dominant) a za účelem zamezit rozn B•• k••• "o' Color:
rastrování tenkých čar (vrstevnice a tenké čáry
polohopisu).

~~--------~l.

L.

L~:-_=_=_=='-~II
I==,-===J.
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oSa
o
u
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..:c=

u

:c

1-7 false
581
ZMIO - tmaveseda
0,13
O, 3-4,
12
2
linie2
MASKA bila
ZeleznicniTrat maska - 1
14 3 O, 3-4,
1
false
578
0,5
2
12
2-7
false
577
MASKA bila
0,7
ZeleznicniTrat -maska - 2
linie2
14 3 O, 3-4,
12
2
File - referenční soubor, ve kterém se prvek nachází
Type - udává kódem o jaký typ prvku jde. 3-úsečka, 4-1omená čára, 12 zřetězená lomená čára
Ignore - má-li hodnotu "false", bude se prvek tisknout, má-li hodnotu "true", prvek se tisknout nebude
Priority - udává prioritu jednotlivých prvků na výstupu. Prvky s malým číslem jsou vespod, prvky s čísly
nejvyššími nahoře.
ZeleznicniTrat

linie

liniel

14

3

.

složení vllo tiskoV" ch barev
uživatelské názvy
použití
barev
cyan magen yellow sedat hneda
polohopis
100
O
ZM 1O tmaveseda
O
O
O
x
výplně budov, bloků budov
ZM 1O svetleseda
43
x
x
6
popis
ZMI0 seda
O
12
O
6
66
výplně vybraných účelových areálů
ZMI0 seda a
4
13
x
x
5
ZMI0 azurova
O
vodstvo
100
O
O
O
výplně vod
ZMI0 svetleazurova
O
25
O
O
O
lesní plochy
O
ZMI0 zelena
25
30
O
O
sady, vinice, chmelnice, parky
O
ZM 10 zelena sad
18
20
O
O
louky, pastviny
ZMI0 okrova
28
O
O
O
O
hranice chráněného území
ZMI0 sytezelena
O
75
O
75
O
výplně dálnic, rychlostních silnic, silnic l.tf.
ZM 10 svetlecervena
23
x
x
x
43
výplně silnic 2.tf.
ZMIO zluta
x
x
51
x
x
ZMI0 purpur
administrativní hranice
O
O
O
O
70
ZMlO hneda
vrstevnice
O
O
O
100
O
MASKA body
O
maska pro uvolnění značek a písma v šedé barvě
O
O
x
O
NULL
O
O
O
O
O
MASKA bila
x
x
x
x
x
maska pro bílé vymaskování do všech barev
CYAN 100
100
O
O
O
O
MAGENTA 100
100
O
O
O
O
YELLOW 100
100
O
O
O
O
SEDAT
100
O
O
O
O
HNEDA
100
O
O
O
O
REGlSTRACNI
100
100
100
100
100
Číselné hodnoty v tabulce byly použity pro 1. zkušební výstup na osvitovou jednotku, pro hromadnou výrobu budou
upraveny dle barev schválených na podkladě předložených barevných variant..
vyplynou požadavky na další úpravy za účelem:
a) dosažení graficky dokonalejšího výstupu,
b) snížení časové náročnosti zpracování,
c) využití nových možností techniky a softwaru.
Navržený digitální technologický postup umožňuje pružně
měnit značkový klíč i barevné provedení, vytvářet různé alternativy grafických výstupů.
Výhledově dojde k doplnění technologie o další zpracování umožňující poskytování ZMlO v digitální podobě. Investiční a personální nároky na zajištění digitální tvorby
ZMlO z území celé ČR (4572 mapových listů) budou upřesněny během roku 1999.

Pň1ohy: zkušební výtisk části mapového listu 03-43-08,
návrh seznamu mapových značek.
Vytištěno na pracovišti ZÚ v Sedlčanech.

[I] Instrukce pro tvorbu, obnovu a vydávání Základní mapy ČR
1:10 000 [984 221 1185].Praha, ČUGK 1985.
[2] Metodický návod pro tvorbu a vydávání Základní mapy ČR
1:10 000 [984221 MN-1I85]. Praha, ČÚGK 1985.
[3] Metodický návod pro obnovu a vydáv~ní Základní mapy ČR
1:10000 [984 221 MN-2/85]. Praha, ČUGK 1985.
[4] Seznam mapových z,!aček Základní mapy ČR 1:10 000. Upravená verze. Praha, ČUZK 1995.
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Tab.9

Prvky z dosavadního seznamu značek, které v ZABAGED nejsou obsaženy, a proto v digitálně zpracované ZMIO nebudou, nebo
splynou s jinými prvky

Číslo značky dle
seznamu značek
105a
118
119
133
134b
208
209
216
217
222
227
228
259
260
305
308
309
310
315B
316
321
324
330
332
401A
401B
405a
405b
406
407
410a
410b
411a
411b
411c
416
418
419
509

Předmět obsahu ZM IOdle seznamu značek
kostel s věží
vodní mlýn
vodní pila
sklep
dálkový produktovod- podzemní úsek
vlečka se spodní stavbou oro další kolei
železniční těleso bez kolejí
železniční galerie ve skalách
železniční galerie ve svahu
železniční zastávka bez budov
metro- povrchové úseky
vstup do stanice metra
silniční galerie ve skalách
silniční galerie ve svahu
břehová čára nestálá, neurčitá
kamenitý břeh
písčitý břeh
vodní tok stálý, povrchový, upravený
vodní tok občasný povrchový nad 5m šířky
zpevněný, upravený břeh
vorová propust
výhon
gejzír
vodotrysk
orná půda
ostatní plochy
louka
pastvina
lesní půda s jehličnatým porostem
lesní půda s listnatým porostem
osamělý strom jehličnatý
osamělý strom listnatý
osamělý lesík jehličnatý
osamělý lesík listnatý
osamělý lesík smíšenÝ
rákosový, orobincový porost
písčitý povrch
kamenitý povrch
hranice městského obvodu nebo městské
části
ohrada, plot

608
609
611
613
614
615
619
620
621
622
803

ravena
krasový závrt
postupuiící začátek rokle, výmolu
usedlý sesuv půdy
písčitá, hlinitá suť
kamenitá a štěrkovitá suť
kamenná řeka
žebro
moréna
sněžnájáma
bod ZPBP na mohyle, umělé vyvýšenině
bod ZPBP osazený jen podzemní značkou
nebo pod vodou
bod podrobného PBP na mohyle, umělé
vyvýšenině
bod podrobného PBP osazený jen podzemní
značkou nebo pod vodou

806
807

Přechází v jiný objekt
kostel
budova, blok budov
budova, blok budov

Vyjádřena
značkou
105
101
101

ano
ano
ano
ano
ano
ano
železniční zastávka
ano
ano
ano
ano
břehová čára

304

ano
ano
vodní tok stálý, povrchový
vodní tok občasný
povrchový
břehová čára

302
315A

orná půda a ostatní plochy
orná půda a ostatní plochy
louka, pastvína
louka, pastvina
lesní půda se stromy
lesní půda se stromy
osamělý strom
osamělý strom
osamělý lesík
osamělý lesík
osamělý lesík

40lA
401A
405
405
406
406
410
410
411
411
411

hranice porostu a užívání
půdy

508

sesuv půdy

612

304

ano
ano
ano
ano

ano
ano
ano
ano
ano
tvoří-li hranici užíváni

542

804

Není obsahem
ZABAGED

ano
ano
ano

.

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

[5] VARS Brno, a. s.-KRUŽÍK: Digitální kartografie ZMIO. [Technická dokumentace].
[6] PLlSCHKE, V.-UHLÍŘ, J.: Současný stav Základní báze geografických dat. Geodetický a kartografický obzor, 43(85), 1997,
č. 8-9, s. 157-162.
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pplk. Ing. Jaroslav Piroh, CSc.,
Topografický ústav Armády SR, Banská Bystrica

Vojenský informačný systém o území
v širších súvislostiach

Potreba novej filozofie v procese zberu, spracovania a využívania informácií o území. Nové podmienky, v ktorých používatelia injormácií o území pracujú, si kladú na spracovatel'ov týchto injormácií nové nároky. V závere je stručne priblížená cesta
ako sa tento problém rieši v Armáde Slovenskej repubiky.
.

Necessity oj a new philosphy in the process oj acquiring, processing and using land injormation. New conditions evoking jrom
the user side new requirements on processing staff. The solution applied in the Army oj Slovak Republic is hinted briefly at
the end.

,;Význam informácií o území na výcvik vojsk, plánovanie
a vedenie bojaje nesporný. Bez informácií o území nemožno
veliť efektívne vojskám, nemožno ich zásobovať ani dosiahnuť optimálny výsledok boja." Táto myšlienka nie je nová.
Je historicky potvrdená, dokázaná a overená praxou. Ak budeme posudzovať význam informácií o území z pohIadu
iných činností ako je bezpečnosť štátu, dospejeme k tomu
istému záveru.
V súčasnej dobe, ktorú niektorí teoretici nazývajú dobou
informačnej spoločnosti, význam informácií o území dramaticky narastá. Rastú požiadavky na množstvo informácií
o území, na ich kvalitu, aktuálnosť, ale predovšetkým na iné
formy, v ktorých sa informácie o území poskytujú.
Zber a spracovanie informácií o území, ich aktualizácia
a interpretácia je zdíhavý a z pohIadu organizácie práce veImi komplikovaný proces. Náklady na túto činnosť predstavujú vo výdajovej časti štátneho rozpočtu nie práve najmenšie položky, ktoré sú niekedy nie celkom efektívne
vynaložené.
Je preto veImi d6ležité sústavne hodnotiť proces, v ktorom
sa informácie o území zbierajú, spracovávajú a využívajú.
2. Nová filozofia v poskytovaní informácií o území
Armády, podobne ako desiatky používateIov z iných oblastí
činnosti, ktorí pri svojom plánovaní, riadení a rozhodovaní
konzumujú informácie o území, používali a používajú aj dnes
v masovom nasadení klasické papierové topografické mapy.
Táto forma je zaužívaná a bežná. Štandardnou sa m6že nazývať v prevažnej miere používateIských aktivít. Armáda Slovenskej republiky (SR) je jedným z používateIov, kton kladú
na informácie o území rozmanité požiadavky.
Z teoretickej kartografie vieme, že obraz objektívnej reality znázornený na papieri je len určitým kompromisom. Je
prienikom potrieb jednotlivých záujmových skupín používateIov. Pri dodržaní súčasných, veImi dobre vypracovaných
a osvedčených zásad kartografickej interpretácie je výsledkom práce kartografov kompilát, ktorý celý okruh používa-

teIov uspokojuje s vysokou účinnosťou. Armáda, ako používateI s mimoriadne rozmanitými a pestrými požiadavkami,
je tiež do vysokej miery so súčasnými topografickými mapami spokojná.
Do života Armády SR však v posledných rokoch vstúpili
a naďalej vstupujú nové faktory, ktoré sa premietajú aj do výcviku vojsk a života Armády SR. Svoj p6vod majú jednak
v zmene politickej orientácie našej krajiny, a tým aj v zmene
vojenskej doktríny štátu, ďalej v dramatickom vstupe výpočtovej techniky do bojových zariadení a palebných komplexov, ale aj v systematickom a radikálnom znižovaní prostriedkov uvoIňovaných pre rezort obrany. V oblasti
operačného umenia sme v d6sledku zavádzania nových zbraňových i navigačných systémov svedkami nových podmienok vo výcviku a v plánovaní operácií.
Velitelia sa musia rozhodovať v časovej tiesni a často na
základe informácií, ktoré sa rýchlo v čase menia. Ceny bojových komplexov a navigačných systélUov, ktoré vstupujú
do procesu rozhodovania sa vyčísIujú v desiatkach miliónoch
kofÚn. Každé odpálenie munície v mieri v rámci výcviku,
ktoré neprinesie požadovaný efekt je stratou, ktofÚ na svojich pleciach nesie tento štát. Každé neúspešné odpálenie munície v bojovej činnosti znamená nielen neúspech v boji, ale
aj vlastné ohrozenie z vyzradenia svojej pozície. Rozhodovanie veliteIov a štábov musí byť preto ako v mieri, tak aj vo
vojne vysoko efektívne. To je možné len vtedy, ak sa opiera
o presné, aktuálne a hodnoverné informácie, informácie
o území pri tom nevynimajúc. Z tohoto pohIadu je kvalita informácií o území, popri ďalších informáciách, d6ležitým faktorom na správne rozhodnutie.
Táto, skutočnosť kladie na spracovatefov informácií
o území nové nároky a výrazne zvyšuje význam a d6ležitosť
ich práce. Výrazne sa mení cief práce tých tímov, ktoré tieto
informácie na potreby rozhodovania pripravujú.
Výsledkom činnosti topografov bolo v minulosti vyhotoviť topografickú mapu. Zabehnuté a odskúšané metódy práce
ako i zásady zobrazenia, kartografický jazyk a technologické
postupy boli dostatočnou zárukou toho, že používatef bol
s ponúknutým produktom spokojný.
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Nová filozofia - model
objektom záujmu sa stal používatel'
jeho spokojnosť je meradlom úspešnosti
práce topografov

Metódy
interpretácie

Dnes to už však nestačí. Indikátorom práce topografov
musí byť dnes nie to, či máme územie štátu pokryté mapami,
ale to, či používatef, pre ktorého boli informácie o území pripravované, je schopný efektívne splniť svoju úlohu. Mierou
efektivity pri tom treba rozumieť pomer času, nákladov a úsilia vynaloženého na dosiahnutie ciefa a úrovne splnenia stanovenej úlohy.
Celý proces zberu, spracovania, interpretácie informácií
o území a ich zhodnotenie vo sfére využitia sa dnes preto
musí chápať ako jediný nepretržitý cyklus, ktorý je možné
deliť na etapy len z hfadiska technológií, pripadne kompetencií. Dominantné postavenie v tomto procese má teda spokojnosť používatefa. Všetko ostatné, ako sú informačné
zdroje, metódy ich analýzy, verifikácie, zberu a manipulácie
s informáciami o území, formy v akých sa distribuujú i metódy ich zhodnotenia sú v novom chápaní len nástrojom ako
dosiahnuť spokojnosť používatefa. Obrázok Č. I naznačuje
graficky nový pristup k problému.
Zložitosť celého tohoto procesu je naviac skomplikovaná
tým, že prevažná vačšina používatel'ov dnes nevie jednoznačne formulovať svoje potreby. Prevažnej vačšine z nich
stále postačujú klasické topografické mapy, hoci s ich pomocou nie sú schopní svoje úlohy riešiť efektívne (efektívne
z pohfadu dnešných možností). Dovodom tohoto stavu je
čiastočne spokojnosť s· doterajším stavom, nezáujem, neochota, prípadne neschopnosť zdokonafovať vlastné rozhodovanie a vlastnú prácu.
V súvislosti s nástupom nových technických možností
(zníženie cien, zvýšenie výkonov, masové rozšírenie) ďalej
narastá priestor medzi formuláciou potrieb na strane použí-

vatel'ov a technickými možnosťami spracovatefov informácií
o území.
Významným negatívnym faktorom je aj to, že mnohí fudia a mnohé organizácie ešte nestihli zachytiť nový trend
sposobený nastupujúcou novou generáciou informačných
technológií. Tento psychologický faktor je však dočasný a postupne bude slabnúť.
Pre spracovatefov informácií o území sa vynárajú ďalšie dve
nové a netradičné úlohy. Najednej strane presviedčať svojich
klientov (používatefov), že ich problémy sa dajú riešiť efektívnejšie, s použitím nových foriem informácií (modelovanie,
analýzy, výber optimálnych variantov ap.) a dokazovať im to
na nových produktoch, respektíve na nových výrobkoch, ktoré
sú schopní spracovatelia informácií o území dodať na trh. Na
druhej strane intenzívne študovať potreby používatel'ov a navrhovať im také riešenia, ktoré ich potreby uspokoja lepšie ako
súčasná klasická grafická forma. To však predpokladá byť
v oblasti geoinformatiky v predstihu o niekofko rokov pred
používatefmi informácií a predpokladať, ako sa budú ich potreby vyvíjať. V okamihu, kedy skutočne v masovom meradle
prepukne hlad po nových formách informácií o území, musia
byť ich spracovatelia už pripravení poskytnúť ich so všetkým,
čo k tomu patrí (samotné informácie s vysokým stupňom aktuálnosti a podrobnosti vrátane požadovaných atribútov, spolu
s nástroj mi na ich filtrovanie, analyzovanie a modelovanie
a samozrejme služby, ktoré sú dnes z pohfadu marketingu vel'mi dOležitou súčasťou každého profesionálneho produktu).
Technické možnosti, ktoré dnes spracovatelia informácií
o území k dispozícii majú, umožňujú zachytiť tento trend
a rozvíjať ho požadovaným smerom.
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3. VISÚ, stav riešenia a jeho perspektívy v rámci
Armády SR
Topografická služba Armády SR a Topografický ústav
Armády SR (TOPÚ) , ako riešitelia pri návrhu "Vojenského
informačného systému o území" (VISÚ), vychádzali práve
z poznania skutočností uvedených v tomto článku. Pred stanovením základných technických parametrov, ktoré má
VISÚ splňovať, bol vykonaný seriózny prieskum potrieb používatel'ov, ktorí budú využívať jeho služby. Funkčný princíp,
ktorý bol základným východiskom pri navrhovaní VISÚ pomohol vykonať základnú orientáciu v problematike, ktorej
hovoríme "zber, spracovanie a využitie informácií o území
v Armáde SR". Desiatky dotazníkov boli rozoslané najraznejším používatel'om v Armáde SR a s použitím teórie expertných odhadov boli pri ich vyhodnotení sformulované
technické parametre (takticko technické údaje) VISÚ.
Projekt VISÚ sa rieši ako úloha vedecko-technického rozvoja a v plnej miere sa snaží využívať profesionálne riešenia,
ktoré sú dostupné na trhu informačných technológií. Celkový
koncept fungovania systému je však originálnym riešením,
ktorého hlavným ciel'om je poskytnúť používatel'ovi také nástroje, údaje a služby, ktoré mu pomažu efektívne riešiť jeho
špeciálne úlohy.
V jeseni 1999 bude hotový prototyp VISÚ, ktorý umožní
odskúšať všetky podstatné funkcie, ktoré bude plniť po zavedení do Armády SR. Podstatnými funkciami sa rozumie:
zber informácií o území, ich analýza, správa, ochrana, bezp~čnosť, interpretácia a využitie vrátane prenosu. Riešenie je
založené na architektúre klient-server a softvérovou bázou sú
produkty firmy ESRI.

Súčasťou prototypuje reprezentatívna vzorka údajov z malej časti územia SR, na ktorej je možné testovať služby, ktoré
VISÚ poskytuje.
4. Záver
VISÚ je nástroj, ktorý bude v blízkej budúcnosti pomáhať
velitel'om a štábom Armády SR pri ich rozhodovaní. Informačná úroveň, ktom budú mať používatelia prostredníctvom
VISÚ k dispozícii (informačné minimum) bude zodpovedať
vojenskej topografickej mape mierky 1 : 25 000 (TM 25), to
znamená, že podrobnosť informácií bude taká ako v TM 25
a lepšia.
Kvalita a efektívnosť ich rozhodovania pri zabezpečovaní
obrany štátu a pri riešení následkov živelných udalostí, na
ktorých sa Armáda SR pravidel ne podiel'a, bude vo vel'kej
miere závislá na kvalite informácií o území.
Pretože stými istými informáciami o území pracuje ako
armáda, tak aj civilná ochrana, doprava, železnice a vlastne
všetky rezorty a všetky d61ežité orgány štátu, je účelné zamýšl'ať sa nad možnosťou koordinácie aktivít v procese zberu
a aktualizácie informácií o území. Armáda SR a jej Topografická služba je ochotná tomuto procesu napomáhať.

Lektoroval:
Ing. Jozet Marek,
ÚGKK SR

Ooc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc., Ing. Jana Utíkalová,
katedra mapování a kartogratie Fakulty stavební ČVUT
v Praze

Zpracování kartogramů
a kartodiagramů
v programovém prostředí Adobe

Hlavní funkce a nástroje programů Adobe Photoshop 4.0, 5.0 a Adobe lllustrator 7.0. Možnosti jejich použití pro zpracování
jednoduchých tematických map - kartogramů a kartodiagramů, barevného mapového obrazu, zejménafaksimilií starých map
při tvorbě doplňků kartografických děl. Praktické ukázky Z diplomových prací obhájených na katedře mapování a kartografie
FSv CVUT v Praze.
Diagrammatic Maps Processing in tke ADOBE Environment
Summary
Main functions and tools of Adobe Photoshop 4.0, 5.0 and Adobe lllustrator 7.0 programmes. Application possibilities in the
case of processing the simple thematic maps - diagrammatic maps, coloured map image, especially old map facsimiles as
well as creation of complements of cartographic works. Examples of diploma works submitted at the Department for Mapping and Cartography of the Civil Engineering Faculty of the Czech Technical University in Prague.

Systémy Desk Top Publishingjsou určeny pro současné zpracování obrazů a textů. Pracují zpravidla v prostředí WYSIWYG (What You See Is What You Get), kde na obrazovce je

možno přímo tvořít budoucí barevný dokument. Za zakladatele systémů DTP je považován Paul Brainerd, který je autorem programu PageMaker, jímž byly poprvé programově
propojeny počítače MacIntosh s laserovou tiskárnou Laser
Writer.
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Nástroje programu Adobe Photoshop 4.0 jsou velmi
snadno ovladatelné z palety nástrojů nebo z nabídky přikazů
v horní části obrazovky, popř. pomocí klávesových zkratek.
Při aktivaci jednotlivých nástrojů se rozbalí paleta, v níž jsou
podrobnější informace o aktuálním nastavení nástroje. Většinou jde o hodnotu krytí dané vrstvy (rozmezí 1-100 %),
volbu režimu překrývání (tento režim umožňuje určit, jak
jsou obrazové body ovlivňovány pro malbu nebo úpravy)
nebo nastavení intervalu tolerance. Ta definuje míru podrobnosti obrazových bodů, které budou použitím nástroje ovlivněny. Její hodnoty se mohou pohybovat v rozmezí od O do
255. Při nastavení nízké tolerance budou použitím nástroje
ovlivněny obrazové body, které mají hodnoty barvy velice
blízké obrazovému bodu zvolenému jako definiční, při vysoké toleranci budou zasaženy obrazové body v širším barevném rozsahu.

Z hlediska určení můžeme DTP systémy rozdělit na:
- programy pro přípravu publikací malého rozsahu, jejichž
představiteli jsou PageMaker, DesignStudio apod.; jejich
hlavním rysem je jednoduchost ovládání, vysoká rychlost
zpracování, avšak mají omezené možnosti přesného určování polohy p'rvků,
- programy pro přípravu velmi rozsáhlých publikací, jejichž
představiteli jsou Ventura Publisher, LATEX apod.,
- programy pro zvláštní účely, k nimž patří některé programy
firmy ADOBE; z nich pak pro účely kartografie se jeví jako
nejužitečnější programy Adobe Photoshop a Adobe I11ustrator, jimiž se budeme dále podrobněji zabývat.
2. Program Adobe Photoshop
V červnu 1997 zakoupila katedra mapování a kartografie Fakulty stavební ČVUT v Praze program Adobe Photoshop 4.0.
Je to program, který umožňuje zpracování barevného mapového obrazu na profesionální úrovni. Obrazy v něm vytvářené mají rastrový charakter. Pro prezentaci grafiky používá
rastr obrazových bodů, kde každý obrazový bod má své specifické místo a přiřazenou hodnotu barvy. Při práci s rastrovými obrazy se tedy neupravují objekty nebo tvary, ale skupina obrazových bodů.
Hlavní aplikační možnosti tvoří z kartografického hlediska
např. zpracování barevných obrazových příloh kartografických děl, mapových obálek, ale i faksimilií starých map a reprodukce map pohledových. Program se hodí i pro tvorbu
jednoduchých karto gramů - viz obr. 1.
Základní myšlenkou při konstrukci obrazu v prostředí programu Adobe Photoshop je práce s vrstvami. Po vytvoření
nového dokumentu obsahuje obraz pozadí, které by se dalo
přirovnat k plátnu pod malbou. K dokumentu je možno přidat jednu nebo více vrstev. Vrstvy umožňují upravovat v obraze pouze určité oblasti, aniž by přitom došlo k ovlivnění
vrstev jiných. Strukturu obrazu, tvořeného zjednotlivých vrstev, lze přirovnat k postupnému skládání průhledných fólií
na sebe. Kde ve vrstvě není žádný objekt, lze vidět i vrstvy
pod ní, zatímco kresba ve vyšší vrstvě vždy překrývá kresbu
ve vrstvách spodních. Samozřejmostí je možnost zobrazení
nebo skrytí libovolných vrstev a snadná manipulace při
změně jejich pořadí.

Nejužívanějšími nástroji pro zpracování barevného mapového obrazu jsou:
- "Iupa" - je velmi důležitý nástroj, pomocí ní lze zvětšit
nebo zmenšit náhled obrazu,
- "plechovka barvy" - tento nástroj slouží k vyplnění sousedících obrazových bodů, které mají podobné hodnoty
barvy jako zvolený definiční bod,
- "kapátko", které je důležitým nástrojem pro volbu barvy,
umožňuje navzorkovat barvu z některé části obrazu a definovat ji jako novou barvu popředí nebo pozadí,
- "kouzelná hůlka", tj. nástroj, který umožňuje vybrat části
obrazu na základě podobnosti barev sousedních obrazových bodů; může být použit také pro výběr souhlasně vybarvených nesousedících ploch a je vhodný i k vytvoření
doplňku k původnímu výběru,
- "nástroje pro malbu" - zahrnují nástroj "štětec" a "tužka".
Tyto nástroje umožňují měnit barvy obrazových bodů a tím
upravovat a vytvářet barevné plochy v obraze. Pro malování používá Adobe Photoshop barvu popředí. Tato barva
je zobrazena ve vrchním poli vzorku barvy v paletě nástrojů. Každý nástroj pro malbu kreslí specifikovanou stopou a kurzorem. K dispozici jsou kulaté stopy různých velikostí,
- nástroj "štětec" vytváří měkké tahy barvy,
- nástroj "tužka" vytváři čáry s ostrými okraji, kreslené od
ruky.
Oba nástroje lze spolu s nástrojem "guma" s výhodou použít při retušování obrazu:
- nástroj "guma" - umožňuje změnit barvu obrazu buď na
barvu pozadí, která je uvedena ve spodním poli vzorku
barvy v paletě nástrojů, nebo vrstvu zprůhlednit,
- "razítko" - tento nástroj umožňuje vytvořit kopii obrazu
nebo barvy ve stejném nebo v jiném obrazu ("navzorkování obrazu") a malováním pak vytvářet její přesný duplikát. To je výhodné zejména při obnovování kresby, jejíž
textura ani barva není homogenní,
- "text" - pomocí nástroje "text" umožňuje Adobe Photoshop vkládat do obrazu bitmapové písmo. Nový text se do
obrazu přidá jako nová vrstva s použitím barvy popředí.
Lze zvolit řádkování, prostrkání, řez písma a zarovnání
textu; po umístění textu do obrazu již nelze jeho obsah upravovat. Pomocí nástroje textová maska je možno vytvořit
výběr ve tvaru písma. Maska pak překrývá obraz tak, že
pouze nezamaskovaná část je vidět a podléhá prováděným
změnám,
- "výběr" - aby mohly být části obrazu upravovány, musí být
tato oblast nejprve vybrána. Po vytvoření výběru se vy-

1999/162

Geodetický a kartografický obzor
ročník 45/87,1999, číslo 7-8 163

braná plocha vyznačí hranicí a je možno s ní dále manipulovat. Nástroj "výběr" umožňuje vytvořit výběr pravoúhlý, eliptický. výběr jediného řádku nebo sloupce.
Dalšími nástroji. které lze při úpravách barevného mapového obrazu použít. jsou nástroje pro zesvětlení nebo ztmavení oblastí v obraze. nástroj pro rozostření nebo zaostření
okrajů. pro rozmazávání barev nebo změnu jejich sytosti.
Užitečným pomocníkem při úpravách obrazu je používání
masek. Pomocí masky lze izolovat oblast, kterou je nutno
chránit proti změnám, zatímco se mohou provádět úpravy ve
zbylé části obrazu. Masky tak mají velice blízký vztah k výběrům. Adobe Photoshop umožňuje vytvářet masky třemi
způsoby:
- režim "rychlá maska" umožňuje vytvářet a zobrazovat dočasné masky obrazu, což je užitečné, pokud není potřeba
masku uložit pro pozdější použití,
- "alfa kanály" - umožňují uchovávat a upravovat výběry,
které pak mohou být použity jako masky pro obrazy,
- "masky vrstev" - pomocí nich lze kontrolovat, které oblasti vrstvy jsou skryté a které odkryté, a lze je uložit pro
budoucí použití jako součást dokumentu.
Program Adobe Photoshop byl využit při zpracování několika diplomových prací. V roce 1998 obhájil svou práci na
téma "Aplikace programu Adobe Photoshop v kartograťii"
Martin Paleček. Z praktických aplikací se zde zabýval úpravou Klaudyánovy
mapy, úpravou a montáží barevných leteckých snímků a tvorbou návrhu mapové obálky pro plán
Prahy.
Dalším diplomantem,
který svou práci "Zpracování mapových faksimilií v programu Adobe Photoshop 4.0" obhájil v lednu 1999, byl David Letňanský. Jeho práce byla zaměřena na reprodukci pragenzií od Hergetova plánu Prahy
z r. 1791 až po plány Prahy z období mezi světovými válkami. Ukázka transformace a spojení jednotlivých dílů plátnem podlepeného plánu Prahy z r. 1931 s následnou elektronickou retuší je uvedena na obr. 2 a 3.

V prosinci 1998 byl katedrou mapování a kartografie zakoupen upgrade - Adobe Photoshop 5.0. Tvůrce tohoto produktu jej podle přání a požadavků uživatelů oproti nižší verzi
vylepšilo
několik, pro uživatele velmi příjemných, funkcí
a nástrojů. Z technického hlediska je pravděpodobně největším přínosem rozšíření funkce "undo" na libovolný počet
kroků, který je však omezen rozměry obrazu, typem provedených změn a velikostí dostupné paměti. Prostřednictvím
palety "historie" se ukládá a zobrazuje seznam změn aplikovaných od otevření dokumentu, výběrem některé změny
v paletě "historie" se lze vrátit do tohoto dřívějšího stavu. Ve
verzi Adobe Photoshop 4.0 byla tato funkce omezena pouze
na jediný krok zpět, což značně omezovalo tvůrčí rozlet a odvahu k rozsáhlejším experimentům s obrazem. Dalším obohacením je změna ve ťilozofii užívání textového nástroje.
Verze 5.0 umožňuje kromě použití svislého a vodorovného
textového nástroje a formátování jednotlivých
znaků také
kdykoli editovat již napsaný text. Novinkou mezi nástroji pro
výběr jsou nástroje "magnetické laso" a "magnetické pero"
pro automatické obkreslování objektů s výraznými okraji.
Pravděpodobně
největší předností programu Adobe Ph 0toshop jsou jeho rozsáhlé schopnosti interpretace barev. Zobrazení barev dokumentů lze provádět v několika režimech,
každý režim je určen barevným modelem. Jsou to jednak
běžné modely, jako RGB (červená, zelená, modrá), CMYK
(azur, purpur, žlutá, černá), HSB (odstín, sytost, jas),
L"a'b (světlost a dvě chromatické složky: složka a - od zelené do červené, složka b - od modré do žluté), jednak to
jsou specializované
barevné režimy: režim "bitová mapa".
který používá k reprezentaci obrazových bodů jednu ze dvou
hodnot barvy (černá nebo bílá), režim "stupně šedi", který
obrazovým bodům přiřadí hodnotu jasu od O (černá) do 255
(bílá), "duplexový režim" umožňující reprodukci odstínů
šedi více tiskovými barvami a režim "indexovaná barva", ve
kterém je výrazně omezen počet barev za účelem redukce velikosti souboru.
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3. Program Adobe llIustrator
Program Adobe Illustrator zabezpečuje tvorbu grafiky a ilustrací založených na vektorové bázi. Pracuje se soubory obvyklých grafických formátů, jakými jsou např. EPS, GlF,
jPEG, TlFF, PDF, a může je importovat a exportovat do programu Adobe Photoshop. K prezentaci barev v paletách a dialogových oknech používá režimy RGB, CMYK a HSB. Obdobně jako u Adobe Photoshopu je možno obraz převést i do
stupňů šedi a vytvořit velmi kvalitní černobílý obraz.
Velké možnosti program nabízí v práci s textem. Může měnit jeho velikost a tvar, manipulovat s textem jako s grafickým objektem, zarovnávat jej svisle, natékat jej podél cest,
zalamovat jej do sloupců apod. Pro oblast kartografie pak nabízí řadu příkazů pro grafické zobrazení a porovnávání dat,
což umožňuje jej využít pro tvorbu různých typů karto gramů
a kartodiagramů.
Pracovní prostředí programu je obdobné jako u programu
Adobe Photoshop. Ze základního menu umožňuje otevírat
řadu rolet. Rovněž hlavní paleta nástrojů je podobná. Nastavení, uložená v souboru předvoleb, umožňují volbu zobrazení, poskytují informace pro vytváření výtažků, volbu nástrojů, export datových souborů apod.
Program obsahuje řadu palet, z nichž nejdůležitější je paleta "informace". Ta poskytuje kromě informací o vybraném
nástroji i souřadnice x a y polohy kurzoru a je možno ji použít i k měření velikosti, vzdálenosti a úhlu otočení.
Opravu vzniklých chyb je možno opakovaným odvoláváním příkazů zrušit až do 200 naposledy provedených operací, a to i po uložení souboru na pevný disk.
Pro práci se souborem používá program Adobe Illustrator
vrstvy a masky. Každý dokument obsahuje nejméně jednu
vrstvu. Pomocí palety vrstev je možno vytvářet více úrovní
kresby v samostatných, vzájemně se překrývajících vrstvách
obdobně jako v Adobe Photoshopu. Masky program využívá
především k ořezu částí obrazu, přičemž odříznutá část se
zprůhlední a ostatní části obrazu zůstanou viditelné.

Paleta nástrojů je u programu Adobe Illustrator velmi bohatá. Kromě běžných nástrojů pro kresbu (tužka, štětec, pero)
obsahuje příkazy pro přidávání nebo ubírání kotevních bodů
pro vyznačování cest, nástroj "nůžky" pro rozdělení otevřených nebo uzavřených cest, nástroj "nůž" pro rozdělování objektů, nástroje pro výběr objektů nebo jejich částí apod. Pro
tvorbu kartogramů a kartodiagramů jsou vhodné nástroje pro
kresbu obdélníků nebo čtverců, kružnic nebo elips a pro
kresbu pravidelných trojúhelníků a mnohoúhelníků. Kresbu
obrazců je možno volit buď tažením přes plochu nebo zadáním referenčního bodu a přesného rozměru objektu, které se
definují v nastavení dokumentu nebo v předvolbách. Program
umožňuje definovat parametry kresby obrazců vč. tloušťky
a způsobu provedení spojovacích čar a rovněž vyplnění těchto
obrazců barvou nebo vzorkem. S použitím programových nástrojů je možno modifikovat velikost, orientaci a tvar objektů.
K dispozici jsou zde nástroje pro otáčení, zrcadlení, změnu
měřítka, zkosení a prolnutí. Tyto transformační nástroje (s výjimkou prolnutí) provádějí operace vždy vzhledem ke zvolenému pevnému bodu, který může být umístěn v objektu
nebo i v jeho blízkém okolí. Všechny tyto nástroje lze vyvolat pomocí ikon.
Pro znázornění textu používá Adobe Illustrator šest základních nástrojů. S jejich pomocí je možno v dokumentu
vytvořit vodorovný nebo svislý text v libovolné velikosti zvoleného druhu písma. Text je možno umisťovat nejen do pravidelných nebo nepravidelných objektů, ale i podél cest,
z nichž je objekt vytvořen. Možné je i prokládání nebo prostrkávání textu, posun účaří a nastavení orientace písmen.
Atributy textu lze měnit pomocí palet "znaky" a "odstavec".
Program automaticky kontroluje pravopis, hledá nebo nahrazuje text nebo písmo a používá rozličné znaky běžné v typografické sazbě.
Adobe Illustrator obsahuje nástroje pro zobrazování datových informací. K tomu používá devět typů grafů se specifickými vlastnostmi a možnostmi volby. Grafy jsou vytvářeny jako samostatné objekty a dataje možno do nich vkládat
třemi způsoby:
- zapsáním hodnot do dialogového okna "data grafu",
- importováním dat z jiného souboru, nebo
- vložením dat ze schránky z jiného programu nebo z jiného
grafu.
Základem pro zadávání dat do grafů je tabulka, nad níž je
vstupní řádek s popisy. Po jeho vyplnění se do tabulky zadají odpovídající data, a to v závislosti na vybraném typu
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grafu. Popisy jsou slovním vyjádřením kategorií dat (uvádějí
se do řádků) a legend, jejichž data se zadávají do sloupců. Ve
výsledném grafu se pak legendy umisťují nad graf nebo vedle
něho. Tabulka dat může obsahovat až 32767 sloupců a stejný
počet řádků, přičemž data nesmí obsahovat žádné nečíselné
znaky kromě desetinné čárky nebo tečky. Data grafu je možno
upravovat a měnit.
Program umožňuje zpracování následujících typů grafů:
- sloupcový graf,
- součtový sloupcový graf,
- pruhový graf,
- součtový pruhový graf,
- čárový graf,
~ kombinovaný čárový a sloupcový graf,
- souřadnicový bodový graf,
- plošný graf,
- kruhový graf,
- vrstvený kruhový graf,
- radarový graf.
Základním druhem grafů je graf sloupcový. Porovnává jeden nebo více druhů dat pomocí obdélníků, jejíchž délky jsou
úměrné zobrazovaným hodnotám. Sloupce mohou být řazeny
buď vedle sebe s mezerami nebo bez mezer. Šířku sloupců je
možno volit. Obdobou sloupcových grafů jsou součtové
grafy, jimíž je možno zobrazit strukturu jednotlivých částí
určitého celku. Ukázka sloupcového a součtového sloupcového grafu je uvedena na obr. 4.
Pruhové grafy jsou zpracovávány na stejném principu jako
grafy sloupcové s tím rozdílem, že obdélníky jsou místo
svisle umístěny vodorovně. Stejně jsou konstruovány i součtové pruhové grafy. Ukázka obou těchto typů grafů je uvedena na obr. 5.
Čárové grafy umožňují graficky vyjádřit vztahy mezi
dvěma zobrazovanými jevy (např. proměnné hodnoty v časové řadě). Program zde umožňuje znázorňování značek
v místech datových bodů, nebo jejich propojení čarou různé

grafické podoby. Obdobně je možno konstruovat i bodové
a plošné grafy. Ukázky těchto typů grafů jsou uvedeny na
obr. 6 a 7.
Kruhové grafy zobrazují na rozdíl od předchoZÍch grafů
relativní členění zobrazovaného jevu. Program umožňuje nastavit buď:
- velikost kruhového terče úměrně součtu všech hodnot jevu,
nebo
- nastavit jednotnou velikost všech terčů, popř.
- vrstvit kruhové terče nad sebe při úměrném nastavení velikosti terčů.
Jednotlivé výseče je přitom možno uspořádat buď v pořadí
podle zadané tabulky hodnot nebo klíny uspořádat podle velikosti od největší do nejmenší hodnoty. Ukázka kruhového
a kruhového vrstveného grafu je uvedena na obr. 8.
V radarovém grafu je každý bod grafu znázorněn pomocí
paprsku, vedeného ze středu grafu. Délka paprsku odpovídá
hodnotě bodu, úhel paprsku závisí na poloze bodu v datové
řadě. Datové značky stejného jevu mohou být v grafu propojeny spojnicemi různého grafického tvaru. Ukázka grafu
je uvedena na obr. 9.
Lokalizaci diagramového znaku je možno provést pomocí
referenčního bodu, který je volen buď totožný s geometrickým středem diagramového znaku nebo jako střed jeho podstavy. Tento bod můžeme definovat polohou sídla, k němuž
jsou hodnoty vztaženy, nebo jej vložit do těžiště plošného
areálu (např. do plochy okresu). Pokud se na kartodiagramu
vyskytnou překryty diagramových znaků, umožňuje program
jejich vrstvení od největšího po nejmenší - viz obr. 10. Program umožňuje i volbu diagramového měřítka podle variačního rozpětí datového souboru.

1999/165

Geodetický a kartografický obzor
166 ročník 45187, 1999, číslo 7-8

Aplikace programu Adobe Illustrator při zpracování kartodiagramů byla prakticky ověřena v diplomové práci Lukáše
Wretzela, zpracované na podzim 1998. Podle zadání diplomant
nejprve vytvořil naskenováním a Adobe Photoshopu obraz
mapy okresů ČR v měřítku 1:2 000 000 a rozložil jej pomocí
masek do tří samostatných vrstev, obsahujících správní hranice, sídla okresů a popis. Tento soubor uložil ve formátu PSD
a načetl jej v programu Adobe Illustrator. Zde pak vytvořil
všechny diagramové znaky v samostatné vrstvě a exportoval
je zpět do Adobe Photoshopu, kde po sloučení vrstev provedl
barevné zpracování plošných areálů i diagramových znaků. Úspěšnost tohoto postupu byla dokumentována na kardiogramech "Plocha silnic čR", "Délka silnic ČR", "Podíllesní půdy
na ploše okresů ČR", "Sklizeň a hektarové výnosy brambor
v čR" a "Podil užitné plochy nové výstavby v letech 1951-61
na celkové užitné ploše výstavby v ČR", jejichž číselné hodnoty byly převzaty z národního atlasu vydaného v r. 1966.
4. Závěr
Citované diplomové práce, které byly zpracovány na katedře
mapování a kartografie Fakulty stavební ČVUT v Praze v letech 1997-98, prokázaly funkce a možnosti využití programů
Adobe Photoshop a Adobe Illustrator v oblasti kartografie.
Program Adobe Photoshop se velmi dobře osvědčil při zpracování barevných obrazů doplňků kartografických děl, při
reprodukci mapových faksimilií a při tvorbě jednoduchých
karto gramů. Pro zpracování číselně definovaných informací
pro tvorbu kar.todiagramů přímo z databází přenesených do

tabulky, se osvědčil program Adobe Illustrator, přičemž barevné výplně plošných areálůi diagramových znaků se prokázalo jako vhodnější provádět v Adobe Photoshopu. Kompatibilita dat mezi oběma programovými produkty je
výrobcem softwaru plně zajištěna.
Aplikace jsou náročné na hardwarové vybavení pracoviště.
Pro optimální provoz těchto aplikací na PC je vhodná operační paměť 64 až 128 MB a volné odkládací místo na HDD
při rastrovém zpracování barevného obrazu ve formátu A4
kolem 0,5 až 1 OB. Práce byly provedeny na Pentiu 133 MHz
v prostředí Windows 95 CZ, jímž byla katedra v r. 1997
v rámci grantu z Fondu rozvoje vysokých škol vybavena.
LITERATURA:
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Multiplikační konstanta
v konformním zobrazení

katedra mapování a kartografie

Ing. Petr Buchar, CSc.,
Fakulty stavební ČVUT
v Praze

Užití multiplikační konstanty v jednotlivých jednoduchých konformních zobrazeních. Aplikace multiplikační konstanty umožňuje upravit průběh délkového zkreslení. Je navržen způsob jejího určení na základě daných podmínek pro geograficky vymezenou oblast a zvolené konformní zobrazení. Zajímavá aplikace této konstanty u bipolárního obecného konformního kuželového zobrazení.
Multiplication Constant in the Conform Projection
Summary
Application of the multiplication constant in separate simple conform projections. Application of the multiplication constant
allows to adjust the length distortion. /ts determination based on given conditions for a geographically defined area and a given conform projection is proposed. An interesting application of this constant in the case of bipolar general conform conic
projection.

Používání multiplikační konstanty v jednoduchých konformních zobrazeních je obecně známé a hojně uplatňované.
Pro přehlednost zopakujme základní poznatky. Multiplikační
konstantu zpravidla označujeme k a zařazujeme do zobrazovacích rovnic ve formě násobného koeficientu (odtud prameníjejí název) za účelem úpravy průběhu délkového zkreslení m (lineárního měřítka). Autoři aplikací kartografických
zobrazení ji často využívají k "vybalancování" délkového
zkreslení tak, aby byla minimalizována absolutní hodnota vý-

razu m-/. Tak ji použil J. Křovák při svém finálním návrhu
zobrazení ČSR, tak ji užívá stereografická projekce Holandska, užívají ji rovněž různé aplikace konformních transverzálních válcových zobrazení, včetně UTM (Mercatorovo
transversální zobrazení). Její velikost je často určována empiricky. Přibližme sijejí exaktní stanovení na základě daných
podmínek pro jednotlivá konformní zobrazení. Na závěr si
všimneme jejího netradičního užití v případě tzv. bipolárního
obecného konformního kuželového zobrazení.
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2. Azimutální zobrazení (stereografická

kové zkreslení narůstá. Zavedeme-Ii multiplikační konstantu,
budou zobrazovací rovnice ve tvaru

projekce)

Podle [I] je délkové zkreslení
m=

X=RkV,

p
R sin

r/J
Y

p

= 2R

tg

ť + 45°)

= R k ln tg (

f'

k

m=--.
po dosazení a po úpravě (zatím bez užití multiplikační konstanty) dostáváme
1
cos2Jk .
2

m=---

cosU

Hledáme-li konstantu k v závislosti na konečné velikosti rovníkového pásu, tedy pro vzhledem k rovníku symetricky rozložené okrajové rovnoběžky o zeměpisné šířce ± U max' uplatníme opět stejnou úvahu o rozložení vlivu délkového
zkreslení jako v předchozím případě. Bude tedy

Z uvedeného výrazu vyplývá, že délkové zkreslení v pólu
(r/J = 0°) je rovno jedné, s narůstajícím r/J je potom> I. Zavedeme-Ii multiplikační konstantu do zobrazovací rovnice
pro poloměr rovnoběžky (2), bude

L

p= 2Rktg

2
k

=

2 cosUmax
I + cosUmax
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m=---

•
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Velikost konstanty k můžeme určit z požadavku, aby absolutní hodnota vlivu délkového zkreslení na kraji území
(okrajové rovnoběžce o pólovém úhlu r/Jmax) byla stejná jako
ve středu (pólu) uvažované geografické oblasti. Bude
m"'max = I + v,
m",~o= I-v.

Sečtením obou rovnic a dosazením podle (5) získáme
+k

k
cos2 r/Jmax
2
2 cos2

= 2,

Např. pro Umax = 20° je k = 0,968909 (což je současně hodnota délkového zkreslení na rovníku). Na okrajové rovnoběžce je m = 1,031091, nezkreslené jsou rovnoběžky o zeměpisné šířce ± 14°19' 26".
Pro transverzální polohu platí analogický postup. Při aplikaci poledníkového pásu je však nutno získat příslušnou hodnotu kartografické šířky.
Budeme-li např. uvažovat šestistupňový poledníkový pás
aplikovatelný pouze pro naši republiku, bude pro V = 18° v.
d. a U = 49° s. š. při Vo = 15° v. d. hodnota kartografické
šířky 1°58'04". Multiplikační konstanta k = 0,999705 a nezkreslovat se bude kartografická rovnoběžka Š = 1°23'30".

r/Jmax

k=

2

I + cos2

r/Jmax

2
Např. pro r/Jmax = 20° je k = 0,984692 (tato hodnota současně představuje hodnotu délkového zkreslení v pólu), na
okrajové rovnoběžce je délkové zkreslení 1,015308. Nezkreslená rovnoběžka má pólový úhel r/J= 14°12'52".
Připomínáme, že při transformaci polárních souřadnic na
pravoúhlé multiplikační konstanta ovlivní obě pravoúhlé souřadnice.

3. Válcové zobrazení
Délkové zkreslení u konformních válcových zobrazení je

m-

np
R cosU

'

Uvážíme-li zobrazení s jednou nezkreslenou rovnoběžkou,
jsou podle [I] konstanty n = sin Uo a Po = R cotgUo. Dosadíme-li do (14) výše uvedené hodnoty, získáme

I
m=--

cos Ua tgn ( ~o + 45°)

cosU'

m=-------cos U tgn(
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Uplatníme-li nyní multiplikační konstantu (zavádí se do
poloměru základní rovnoběžky Po), bude i zobrazovací rovnice (15) touto konstantou upravena a v konečné fázi po transformaci polárních souřadnic ovlivní zmíněná konstanta obě
pravoúhlé rovinné souřadnice. Délkové zkreslení bude potom
cos Uo tgn(Uo+
m=k

45°)

2

cos U tgn

(~

+ 45°)'

Zvolíme-li uprostřed oblasti rovnoběžku o zeměpisné šířce
Uo a na okraji územního pásu (např. u severního okraje) zeměpisnou rovnoběžku o zeměpisné šířce U max, můžeme opět
jako v předchozích případech stanovit podmínky

= 1 + v,
muo = 1- v.

mUmax

2
1+

cos Uo tgn(Uo+

T

s. Bipolární

obecné konformní kuželové zobrazení

Nejdříve přibližme podstatu tohoto zobrazovacího způsobu.
Zmíněné zobrazení navrhli v roce 1941 kartografové O. M.
Miller a W. A. Briesemeister speciálně pro mapy celého amerického kontinentu. Protože se užití předpokládalo pro mapy
malých měřítek, byla zavedena referenční koule o poloměru
R = 6 371 221 m. Celý kontinent byl rozdělen ortodromou
na dvě části. Oddělující ortodroma vycházela z bodu ležícího
v jižním Pacifiku (U = 20° j. š. a V = 110° z. d.) a končila
v bodě ležícím v severním Atlantiku (U = 45° s. š. a
V = 19°59'36") tak, aby úhlová vzdálenost mezi těmito body
byla 104°. Tyto body představují kartografické póly dvou kuželových zobrazení. Dvě zvolené kartografické rovnoběžky
mají v obou případech pólový úhel 31° a 73 ° (součet je právě
104°) a navazují na sebe na oddělující ortodromě. Jejich podoba v celém průběhu je zakřivena do tvaru písmene S - viz
obr. 1, kde zmíněné rovnoběžky jsou označeny jako standardní. K těmto rovnoběžkám je vztažena konstanta n. Pro
SI = 59° a S2 = 17° bude tedy n = 0,63056. Délkové zkreslení v prostřední rovnoběžce o kartografické šířce So = 38°
bude 0,93307. Z požadavku
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byla podle (19) získána konstanta k, která je v tomto případě
větší než jedna (k = 1,03462 a tato hodnota rovněž předsta-

Polohu původně nezkreslené rovnoběžky Uo můžeme podle postupu
uvedeného v [2] na základě požadavku stejných hodnot délkových
zkreslení na okrajích pásu upřesnit.
Vzhledem k asymetrickému průběhu
délkového zkreslení nebude pak základní rovnoběžka přesně uprostřed
uvažovaného pásu.
Budeme-li např. uvažovat rovnoběžkový pás omezený rovnoběžkami
Urnin = 30° a Urnax = 70°, bude pro zvolenou Uo = 50° k = 0,962134. Tato hodnota
je vypočtena vzhledem k severní rovnoběžce a udává délkové zkreslení na základní rovnoběžce. Na severní rovnoběžce
(U = 70°) bude m = 1,037866, na rovnoběžce jižní (U = 30°) bude m = 1,016870,
nezkreslené budou rovnoběžky o šířkách
64°51' a 33°23'.
Pokud bychom požadovali stejné zkreslení v obou okrajových rovnoběžkách, je zapotřebí určit Uo (v našem případě bude
Uo = 51°33'40"). Multiplikační konstanta (současně i délkové zkreslení na základní rovnoběžce) bude potom k = 0,968185 a délkové zkreslení na obou
krajních rovnoběžkách m = 1,031815.
Je známo, že zavedením multiplikační konstanty dosahujeme stejného efektu jako v případě aplikace kuželového zobrazení, kde prioritně volíme dvě nezkreslené rovnoběžky
a k nim vztahujeme konstanty. Kombinace užití dvou nezkreslených rovnoběžek a následného uplatnění multiplikační konstanty se pak může jevit jako zbytečná. Tato kombinace je však známá a speciálně užívaná v tzv. bipolárním
obecném konformním kuželovém zobrazení.
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vuje finální délkové zkreslení na obou standardních rovnoběžkách). Délkové zkreslení na střední rovnoběžce u obou
kuželových zobrazení bude potom 0,96538. Dodáváme, že
vzhledem k asymetričnosti průběhu délkového zkreslení není
to hodnota minimální. Nezkreslené jsou rovnoběžky o kartografických šířkách Šl = 53°40' a Š2 = 23°25'.
Uvedené zobrazení je používáno Americkou geografickou
společností pro geologické mapy v základním měřítku
1 : 5 000000.

Uvedený text má shrnout a rozšířit poznatky o používání multiplikační konstanty v jednotlivých jednoduchých konformních zobrazeních a zejména ukázat na stanovení její velikosti
v závislosti na rozsahu zobrazované oblasti. Geografická oblast je ovšem striktně vymezena krajními hodnotami zeměpisných souřadnic a neuvažuje se zde asymetričnost čijiná nepravidelnost jejího obrysu a tedy připadné "vážení" plochou
při návrhu úpravy průběhu délkového zkreslení. A právě tento

aspekt může též ovlivnit volbu velikosti multiplikační konstanty. Proto je např. u zobrazení UTM zavedeno k = 0,9996
(zkreslení středního poledníku), přesto, že maximální hodnota
délkového zkreslení na rovníku (pro dA = 3°) je 1,00097.

[1] BUCHAR, P.-HOJOVEC, Y.: Matematickákartografie 10. Praha
1996.
[2] SRNKA, E.: Matematická kartografie. Brno 1986.
[3] SNYDER, J. P.: Map Projections-A Working Manual. Washington 1989.
Příspěvek byl zpracován v rámci výzkumného záměru
stavební ČVUT v Praze.
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Informačná bezpečnost a ochrana
autorstva digitálnych dokumentov

Použitie moderných informačných technológií sa v súčasnej spoločnosti stalo nevyhnutnosťou a samozrejmosťou. Ich využívanie však prináša propri nesporných výhodách aj niektoré problémy. Medzi ne patrí vačšia zranitel'nosť digitálnych dokumentov v porovnaní s klasickými. V článku sa definujú základné problémy informačnej bezpečnosti (zaistenie dovernosti, integrity, autentičnosti a dostupnosti údajov, ako aj ochrana autorstva digitálnych dokumentov) a ukazuje sa, akým sposobom
je ich možné riešiť.
lnJormation Security and Copyright Protection oj Digital Documents
Summary
Application ofmodern information technologies became inevitable and selfevident in the present society. lts using brings beside clear boons also some problems. Among them belongs larger vunerability of digital documents compared with the classic ones. The paper defines fundamental problems of information security (securing the confidentiality, integrity, authenticity
and accessibility of data as well as copyright protection of digital documents) and shows how they could be solved.

Úroveň spoločnosti do značnej miery závisí od toho, ako efektívne je schopná spracovávať (získavať, prenášať, uschovávať)
a využívať informácie. Platí to tak pre súkromné firmy, ako aj
pre štátne inštitúcie a spoločnosť ako celok. Množstvo informácie, ktoré na svoju existenciu potrebuje súčasná spoločnosť, nie je možné spracovať bez moderných informačných
technológií (IT). Na druhej strane závislosť od IT, do ktorej
sa dostala spoločnosť, má aj svoje negatívne stránky. Patrí
medzi ne predovšetkým zranitefnosť IT a informácie pomocou nich spracovávanej. Informáciaje kfúčovým faktorom úspešnej existence (vačšiny) organizácií, ktoré človek vytvoril.
Má cenu, a preto sa maže stať predmetom záujmu potenciálneho protivníka. Bez aktuálnej a korektnej informácie orga-

nizácie nemažu plniť svoje úlohy, a preto obmedzenie, či zastavenie informačných tokov a zníženie ich spofahlivosti maže
mať pre organizáciu katastrofálne následky. Zaistenie bezpečnosti a spofahlivosti IT (t.j. informačná bezpečnosť) je
preto nutnou podmienkou zavádzanie a využívania IT.
Charakteristickou črtou moderných IT je, že sa v nich informácia zaznamenáva v digitálnej podobe a spracováva
elektronicky. Informáciu zapísanú digitálne budeme nazývať
digitálnym dokumentom. Výhodou digitálnych dokumentov
je vysoká koncentrácia informácie (napr. na magnetickom
alebo optickom nosiči), rýchlosť spracovania, jednoduchosť
kopírovania a modifikácie. Na druhej strane, v prípade poruchy či zlého úmyslu, práve tieto vlastnosti robia digitálne
dokumenty zranitel'nými, pozri napríklad [2, 3, 8].
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V článku sa budeme zaoberať základnými aspektmi informačnej bezpečnosti, ukážeme akým sposobom je možné narušiť informáciu, a ako sa proti jednotlivým typom útokov
možno brániť. akrem klasických bezpečnostných problémov
sa budeme zaoberať aj ochranou digitálnych dokumentov
z hIadiska autorských práv a bezpečnostnými problémami
poskytovania informácie prostredníctvom počítačových
sietí. Uvedené bezpečnostné problémy sa musia zohIadniť pri
návrhu (a prevádzke) IubovoIného informačného systému,
a teda sú relevantné aj pre geografické informačné systémy.

2. Základné pojmy informačnej

bezpečnosti

Predpokladáme, že informácia, ktorej ochranou sa budeme
zaoberať, je zapísaná v digitálnej podobe'). Logicky a formálne ucelenú, symbolicky zapísanú informáciu budeme nazývať dokumentom. Dokumenty sa vytvárajú, prenášajú,
spracovávajú, uchovávajú a ničia. Dokument je vytvorený
spravidla na potreby istej skupiny používateIov, ktorých budeme nazývať oprávnenými používatel'mP). Títo majú právo
narábať s dokumentom definovaným sposobom ho čítať, modifikovať, kopírovať, používať, a pod.).
Informácia, ktorú dokument obsahuje, može byť zaujímavá
aj pre iných ako sú oprávnení používatelia. Týchto budeme
nazývať protivm7cmi. Protivníci sa snažia využiť dokument
v rozpore s jeho povodným určením a pravidlami upravujúcimi sposob narábania s ním. Protivníkom sa teda može stať
aj oprávnený používateI, prekračujúci svoje oprávnenia vo
vzťahu k danému dokumentu. Nežiadúce modifikácie, resp.
znepristupnenie dokumentov može zapríčiniť aj technická
porucha, prírodný vplyv alebo neúmyslný Iudský zásah. Potenciálna možnosť manipulácie s dokumentom iným než
predpísaným sposobom, sa nazýva hrozba. Riziko, vyplývajúce pre dokument z hrozby je funkciou pravdepodobnosti
uskutočnenia hrozby ajej dOsledkov. Zámemý pokus o uskutočnenie hrozby sa nazýva útok.
Zaistenie informačnej bezpečnosti nejakého (informačného) systému je eliminácia hrozieb alebo aspoň minimalizácia rizík z nich plynúcich pre systém a informácie, ktoré
obsahuje. Hrozby voči informačnému systému v konečnom
dosledku vedú k narušeniu niektorého z bezpečnostných
atribútov informácie, ktorá sa v ňom spracováva. Základné
bezpečnostné atributy informácie (dokumentov) [3, 7] sú
dóvernost; integrita, dostupnost' a autentičnost'.

3. Bezpečnostné atribúty informácie a metódy ich
zaistenia v digitálnych dokumentoch
Dovemosť (confidentiality) informácie znamená, že nikto
okrem oprávnených osob nemože získať obsah dovemého dokumentu. Dokument možno chrániť pred narušením jeho
dovemosti zamedzením prístupu nepovolaných používatel'ov.
To predpokladá, že dokumenty sú spracované a uchovávané
v spoIahlivom prostredí a prenášané prostredníctvom spoIahlivých komunikačných kanálov. Vylúčiť však možnosť odchytávať komunikáciu prebiehajúcu prostredníctvom verej-

') Z tohoto hfadiska nie je podstatné, či ide o informáciu textovú,
obrazovú, zvukovú, alebo inú. Doležité je, že sa dá zapísať pomocou postupnosti znakov nad nejakou konečnou abecedou,
a tento zápis je možné reprezentovať binárne.
2) Používatefmi možu byť okrem fudí aj programy, ktoré pracujú s danými dokumentmi. V článku však pod používatefmi budeme rozumieť prevážne fudí.

ných komunikačných sietí, či zabezpečiť prostriedkami bežného operačného systému ochranu prístupu k informáciám
uloženým v obyčajnej báze údaj ov nie je možné. Schodnejšiu cestu zaistenia dovemosti informácie ako použitie
špecializovaného softvéru a bezpečných komunikačných kanálov poskytujú kryptografické metódy.
Uvažujme nasledujúci zjednodušený model komunikácie,
ktorý postihuje tak prenos dokumentov v priestore, ako aj
v čase (uchovávanie informácie). ZdrojomlodosielateIom informácie je Alica. Tá prostredníctvom nezaisteného komunikačného kanála posiela dokumenty (správy) príjemcovi Bobovi. Na kanál je pripojená Eva, protivníčka, ktorá može
správy čítať, zadržiavať, modifikovať, opatovne posielať
a pod. akrem toho možu byť správy pri prenose kanálom modifikované aj v dosledku technických poruch, či prírodných
vplyvov. Predpokladáme, že nežiadúce dosledky technických
poruch a prírodných vplyvov na prenášané správy sa podarí
eliminovať prostredníctvom samoopravných kódov a komunikačných protokolov upravujúcich výmenu správ medzi Alicou a Bobom.
Na ochranu dovemosti prenášanej informácie účastníci komunikácie možu použiť šifrovanie. Alica s Bobom sa dohodnú na kryptosystéme (šifre), ktorý budú používať. Kryptosystém pozostáva z množiny usporiadaných dvojíc (E",Dk),
parametrizovaných premennou k, nazývanou kIúčom. KIúč
k je prvkom veImi rozsiahlej množiny K (priestoru kl'Účov).
Alica s Bobom sa tajne dohodnú na používaní konkrétneho
kIúča. Komunikácia medzi nimi bude potom vyzerať takto:
nech je m správa, ktoru chce poslať (napr.) Alica Bobovi.
Alica transformuje správu (otvorený text) m prostredníctvom
tzv. šifrovacej transformácie Ek; Ek(m) = c na šifrový text c,
ktorý pošle komunikačným kanálom Bobovi. Bob prijme šifrový text a transformuje ho pomocou dešifrovacej trans formácie Dk na povodný otvorený text Dk(c) = m. Ak aj Eva pozná kryptosystém, ktorý sa na ochranu komunikácie používa
a podarí sa jej zachytiť šifrovanú správu, bez znalosti šifrovacieho kIúča k nevie, ktoru dešifrovaciu transformáciu má
použiť. Ak je kryptosystém dostatočne silný a Eva nemá k dispozícii žiadnu dodatočnú informáciu, čaká ju únavná analýza
šifrového textu (kryptoanalýza) s neistým výsledkom. Kryptosystém, v ktorom obe transformácie záviseli od toho istého
kIúča, sa nazýva symetrický kryptosystém. akrem symetrických kryptosystémov existujú kryptosystémy, v ktorých šifrovacia a dešifrovacia transformácia závisia od rozličných
kIúčov, k" k2 tej vlastnosti, že žiaden z nich sa nedá jednoducho odvodiť z toho druhého. Takéto kryptosystémy sa nazývajú asymetrické a budeme sa nimi zaoberať najma v súvislosti s digitálnymi podpismi.
Integrita informácie (dokumentu) znamená, že nepovolaní používatelia nemožu nepozorovane meniť dokument.
V prípade papierového dokumentu zmeny zanechávajú fyzické stopy, ale digitálny dokument je možné Iahko a nepozorovane modifikovať pomocou jednoduchého editora. Na
zabezpečenie integrity digitálnych dokumentov slúžia kryptograficky silné hašovacie funkcie, pomocou ktorých sa vytvára tzv. digitálny odtlačok (message digest) dokumentu.
Kryptograficky silná hašovacia funkcia h je zobrazenie,
ktoré dokumentom (rozličnej dížky) priradí hodnoty (vektory konštantnej dížky, spravidla kratšej, ako mal povodný
dokument) s nasledujúcimi vlastnosťami:
• Pre IubovoIný dokument m je Iahke) vypočítať jeho hašovaciu hodnotu h(m).
3) Podfa výpočtovej zložitosti, t.j. je známa efektívna metóda výpoč-
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• Na základe hašovacej hodnoty je ťažké nájsť dokument
s touto hašovacou hodnotou.
• Je ťažké nájsť dva rozličné dokumenty s tou istou hašovacou hodnotou.
Kryptograficky silné hašovacie funkcie používajú ako
ďalší parameter (tajný) kl'Úč.Na zaistenie integrity Alica k dokumentu pripojí jeho hašovaciu hodnotu a túto správu pošle
Bobovi. Bob oddelí dokument od pripojenej hašovacej hodnoty, spočíta hašovaciu hodnotu dokumentu a porovná ju
s tou, ktorú dostal od Alice. Ak sa zhodujú, usúdi, že správu
dostal neporušenú. Jeho presvedčenie sa zakladá na tom, že
sa zmena pavodného dokumentu s vel'kou pravdepodobnosťou prejaví na nesúlade vypočítanej a prijatej hašovacej hodnoty dokumentu. Vďaka tomu, že použitá hašovacia funkcia
je kryptograficky silná a hašovacia hodnota závisí aj od neznámeho kl'úča, Eva nedokáže k modifikovanému dokumentu vypočítať správnu hašovaciu hodnotu. Ochrana integrity dokumentu sa spravidla spája aj s ochranou jeho
davemosti (šifrovaním), či autentičnosti.
Informácia má pre používatel'ov cenu len vtedy, ak je dostupná. Dostupnosť digitálnych dokumentov závisí od viacerých faktorov (okrem iného priepustnosť komunikačných liniek, dostatočná kapacita systému, kompatibilita formátu
dokumentov a pod.), a na rozdiel od už rozoberaných bezpečnostných atribútov (davemosť a integrita) informácie sa
nedá riešiť na všeobecnej úrovni.
Autentičnosť dokumentu obsahuje v sebe požiadavkujeho
integrity a naviac záruku toho, že jeho autorom je ten, ktorý
sa zaň vydáva. Zaistiť autentičnosť digitálneho dokumentu
vyzerá na prvý pohl'ad ako neriešitel'ná úloha. To čo vo svete
klasických papierových dokumentov zaisťuje podpis a pečiatka, nemá priamu analógiu v digitálnych dokumentoch.
Riešenie ponúkajú digitálne podpisy založené na asymetrických kryptosystémoch. O princípoch digitálneho podpisovania dokumentov, problémoch s tým spojených a niektorých
riešeniach budeme hovoriť v časti 6.

4. Bezpečnostné aspekty digitálnej geografickej
informácie
Nebudeme sa snažiť o presné vymedzenie pojmu geografickej informácie (GI), ale akúkol'vek informáciu, ktorá je
územne orientovaná, budeme na potreby článku nazývať
GL Budeme predpokladať, že GI (textová, číselná, obrazová) je zapísaná v podobe digitálnych dokumentov a že
je spracovávaná, prenášaná a uchovávaná v elektronickej
forme. Všetko, čo sme povedali o ochrane digitálnych dokumentov vo všeobecnosti, platí aj pre GL Ktoré z uvedených bezpečnostných atribútov informácie sú však relevantné aj pre GI, záleží na tom, na aký účel má GI slúžiť.
(Podklady na výskumnú/odbornú prácu uzavretého kolektívu zrejme nevyžadujú utajenie, závažná bude ochrana integrity a dostupnosť údaj ov. V skupine l'udí s rozličnými
právami vo vzťahu k uloženej informácii bude pravdepodobne potrebné zaistiť aj davernosť údajov. Komerčne poskytované údaje musia byť chránené tak, aby sa vylúčila
možnosť ich bezplatného získania a opiitovného použitia.
Údaje, ktoré sa prenášajú napr. medzi vzdialeným používatefom a servrom, bude pravdepodobne potrebné chrániť
aj z hl'adiska zachovania ich davernosti, integrity aj autentičnosti a pod.)
Viičšina problémov bezpečnosti, ktoré je potrebné riešiť pri
návrhu systémov na spracovanie GI si nevyžaduje hl'adaťšpeciálne riešenia. Existencia šifrovacích algoritmov, hašovacích funkcií, digitálnych podpisov, časových pečiatok, digi-

tálnych kolkov a systémov na elektronické platby umožňuje
využiť overené riešenie aj na spracovanie GI v digitálnej podobe. Existuje však jeden špecifický problém: zaistenie autorských práv na digitálny dokument.

s. Problém

autorstva digitálnych dokumentov

Prvoradou otázkou je, či existuje právny základ na uplatňovanie autorských práv na GI zapísanú v digitálnej podobe.
Autorský zákon [1] v § 6 odsek (ods.) 1 písmeno j) a ods. 2
hovorí:
(1) Predmetom autorského práva je literáme dielo, vedecké
dielo alebo umelecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej
tvorivej duševnej činnosti autora, najmii [písmeno j)] kartografické dielo v analógovej alebo v inej forme (§ 2 ods.
8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995
Z. z. o geodézii a kartografii).
(2) Predmetom autorského právaje báza údajov v akejkol'vek
forme za predpokladu, že je pavodná z hl'adiska tvorivého
výberu alebo usporiadania jej obsahu.
Problém autorstva (zabezpečenie autorských práv) má nasledujúce aspekty:
I. Možnosť autora kedykol'vek dokázať svoje autorstvo.
2. Nemožnosť kohokol'vek iného vydávať sa za autora.
3. Použitie autorského diela (prípadne jeho časti) v inom diele musí byť detekovatel'né.
Riešenie uvedených problémov si vyžaduje nielen technické prostriedky (infraštruktúru) ale aj jednotný organizačno-Iegislatívny rámec. Nie je možné očakávať technológie absolútne naplňujúce uvedené požiadavky. Príkladom
maže byť bod 3, kde je diskutabilné, aká časť diela sa dá
ešte/už považovať za takú, na ktorú sa vzťahuje autorský zákon. V súčasnosti nie sú všetky aspekty riešitel'né výlučne
elekronickými prostriedkami. Existencia raznych znalcov
(expertov) a arbitráže sa zdá byť nevyhnutná, najmii v súvislosti s použitím (časti) autorského diela.
V ďalšom načrtneme niekol'ko všeobecných prístupov na
riešenie problému autorstva elektronických dokumentov.

5.1 Elektronický
"papierových"

ekvivalent
systémov

klasických

Preberieme celý systém fungujúci v klasických podmienkach
a prenesieme jeho subjekty, objekty a vzťahy medzi nimi do
ekvivalentných prvkov elektronického prostredia. Výhodou
tohto prístupu je overená funkčnosť a znalosť všetkých vzťahov a postupov. Nevýhodou mOže byť nižšia efektívnosť
(oproti iným prístupom) a nepružnosť pri potenciálnych zmenách.

5.2 Využitie špecifických
vlastností
elektronického
prosttedia
Vytvoríme nové riešenia navrhnuté špeciálne pre elektronické prostredie. Výhodou može byť podstatné zjednodušenie potrebnej organizačnej štruktúry (niektoré subjekty sa
mažu ukázať nadbytočnými) ako aj zefektívnenie jednotlivých úkonov. Nevýhodou je potreba definovať a analyzovať
celý systém nanovo. Slabinou sa maže stať aj prechodné obdobie, v ktorom sa starý systém prestane a nový začne používal.
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V elektronickom prostredí riešime len tie problémy, ktoré nevieme riešiť v klasickom systéme, resp. klasické riešenie je
neefektívne. Tento prístup samozrejme može prevziať dobré
prvky z predošlých prístupov. Kombinované riešenie by
mohlo byť medzikrokom (pokiaI je tak navrhnuté) a uIahčiť
neskorší prechod na vytvorenie čisto elektronického riešenia. Nevýhodou tohto prístupu, ako definitívneho riešenia, je
pravdepodobne, jeho skoré "zastaranie" s ohIadom na další
vývoj tvorby, spracovania, distribúcie a využiti a elektronických dokumentov. Ďalším nedostatkom je, vdaka "dvojkoIajnosti" riešenia, jeho vačšia zložitosť oproti predchádzajúcim prístupom.

6. Technológia riešenia (kryptologický

aspekt)

V tejto časti sa zameriame na kryptologický aspekt riešenia
problémov spojených s autorstvom. Zameriame sa na digitálne podpisy, infraštruktúru verejných kIúčov a digitálnu vodotlač.

Podpisy se dlhodobo ukázali ako vhodný nástroj na zabezpečenie (v prvom rade) autentickosti dokumentov. To viedlo
k snahe nájsť ich plnohodnotnú náhradu v elektronickom
prostredí - digitálne podpisy. Vlastnosti, ktoré umožňujú
použitie (digitálnych) podpisov sú (pozri [6]):
1. Podpis je autentický. Podpis presviedča adresáta, že podpísaný subjekt naozaj podpísal dokument.
2. Podpis je nesfalšovateIný. Je to dokaz, že dokument podpísal práve podpísaný subjekt.
3. Podpis nie je znovupoužiteIný. Podpis je súčasťou dokumentu a nemože byť prenesený na iný dokument.
4. Podpísaný dokument je nezmeniteIný. Zmena dokumentu
po podpísaní "zneplatňuje" povodný digitálny podpis.
S. Podpis nemože byť popretý. Podpísaný subjekt nemože neskor poprieť svoj podpis.
Samozrejme, v praxi žiadna z uvedených vlastností neplatí
absolútne. Podpisy (v IubovoInej forme, papierovej alebo digitálnej) je možné napr. sfalšovať, zmeniť dokument po podpísaní a pod. Na druhej strane tieto problémy akceptujeme,
pretože vieme pravdepodobnosť úspechu potenciálneho
útočníka (napr. pri falšovaní podpisu) znížiť na IubovoIne
nízku úroveň (to platí najma pre digitálne podpisy).
Digitálny podpis je relatívne krátky reťazec bajtov (rádovo
niekoIko sto) vytvorený na základe dokumentu ku ktorému
sa vytvára a tajného kIúča subjektu, ktorý dokument podpisuje. Overenie správnosti digitálneho podpisu je operácia vyžadujúca príslušný dokument a verejný kIúč jeho autora.
Najznámejšími metódami tvorby digitálnych podpisov sú
RSA algoritmus [S], DSA (Digital Signature Algorithm) [4]
a dalšie.
Uplatnenie digitálnych podpisov pri riešení problému autorstva je priamočiare. Dajú sa použiť ako ekvivalent papierových podpisov všade tam, kde je to potrebné.

Použitie kryptografických prostriedkov so sebou prináša potrebu ich bezpečnej činnosti. Správne a bezpečné používanie
digitálnych podpisov, ako aj dalších kryptografických techník v globálnom meradle a vo vzájomnej interakcii je nemysliteIné bez manažmentu kIÚčov.

DOležitými pojmami pri používaní verejných kfúčov, najma vdaka rozvoj u Internetu, sú certifikačné autority a digitálne certifikáty. Predpokladá sa, že certifikačná autorita je
doveryhodný subjekt, ktorého úlohou je zaručiť pravosť verejných kIúčov jednotlivých subjektov v systéme. Certifikát
je údajová štruktúra, ktorá potvrdzuje pravosť verejného
kIúča subjektu a je digitálne podpísaná certifikačnou autoritou. Verejný klúč certifikačnej autority sa distribuuje zabezpečeným sposobom, napr. je už predinštalovaný v softvérovom vybavení, takže je doveryhodný. Doveryhodnosť dalších
verejných kfúčov je následne odvodená z platných digitálnych certifikátov. Prirodzene, certifikačných autorít može byť
viacero a certifikáty možu vytvárať rozne zložité hierarchie.
Verejné a súkromné kfúče, digitálne certifikáty, certifikačné autority a štandardy zahfňajúce použitie a platnosť
týchto prvkov vytvárajú infraštruktúru, kde účastníci vykonávajú zabezpečené transakcie. Táto infraštruktúra sa zvyčajne nazýva Public Key Infrastructure (PKI). vývoj smeruje
k štandardizácii jednotlivých prvkov PKI, dokazom čoho je
sada štandardov spoločnosti RSA Laboratories - Public-Key
Cryptography Standards (PKCS), ako aj úsilie IETF (Internet Engineerign Task Force) súvisiace so štandardom X.S09.
Viaceré spoločnosti ponúkajú hotové implementácie PKI,
napr. Entrust Technologies (www.entrust.com). VeriSign
(www.verisign.com), CertCo (www.certco.com) a dalšie.

Digitálna vodotlač ma pomerne široké využitie. Jedno z najčastejších použití je práve na poli ochrany autorských práv.
Tu sa snaží riešiť všetky aspekty autorstva vrátane začlenenia autorského diela do iného digitálneho dokumentu. Aj ked
je už dnes nástup digitálnych dokumentov nepopierateIný,
tak ešte stále značné množstvo informácie získavame analógovým sposobom (napríklad noviny, časopisy, videokazety,
... ). Preto autor digitálneho dokumentu by nemal ignorovať
možnosť začlenenia, alebo publikovania svojho diela aj
v tejto nedigitálnej podobe. Tento problém je tiež možné riešiť použitím digitálnej vodotlače.
Digitálna vodotlač je pomerne nový prvok. Preto ešte nie
je natofko prepracovaná, ako napríklad spomínané digitálne
podpisy. Napriek tomu už dnes existujú algoritmy, ktoré dosahujú slušných výsledkov a sú široko používané.
Digitálna vodotlač vychádza zo steganografie. Jej použitie pre ochranu autorských práv je postavené na tom, že sme
schopní vložiť do digitálneho dokumentu nejakú dodatočnú
informáciu pri splnení nasledujícich podmienok:
1. Informácia sa k dokumentu nepripája, ale vkladá priamo
do neho. Stáva sa tedy jeho integrálnou neoddelitefnou súčasťou.
2. Digitálny dokument sa pri vložení dodatočnej informácie
zmení len nepatrne.
3. Informácia vložená do dokumentu, sa pri modifikáciách
stratí až vtedy, ked už bol dokument modifikovaný natoIko, že autor nemá záujem ho nadalej chrániť. (Ak má vodotlač túto vlastnosť, tak hovoríme, že je robustná.)
4. Dá sa jednoznačne určiť kto informáciu vložil. (Dosahuje
sa vačšinou vhodným štrukturovaním vkladanej informácie s prípadným využitím digitálnych podpisov.)
V praxi sa nedosahuje ideálneho splnenia všetkých uvedených predpokladov. Problém spočíva v ťažkej formalizácii
toho, čo je pre autora dostatočne vel'ká modifikácia v bode 3
a čo je nepatrná zmena v bode 2. Treba si aj uvedomiť, že
k digitálnemu dokumentu obsahujúcemu vodotlač, vždy existuje aj originál, ktorý ju ešte neobsahoval. Preto pre zdat-
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ného protivníka s dostatočnými zdroj mi nie je problém vodotlač odstrániť. (Ak nie iným sposobom, tak nájdením originálneho dokumentu úplným preberaním.) Z toho dovodu
vždy pojde len o relatívnu bezpečnosť, v tom zmysle, že sa
budeme snažiť algoritmus dimenzovať tak, aby odstránenie
vodotlače bolo drahšie ako neoznačený dokument, ktorý sa
tým získa.
Zaujímavou vlastnosťou robustnej digitálnej vodotlače je,
že umožňuje detekovať použitie autorského diela v inom digitálnom dokumente. Z jej pohl'adu ide totiž len o modifikáciu označeného autorského diela. Z toho istého dovodu je
možné digitálnu vodotlač detekovať napríklad aj po naskenovaní vytlačeného a okopírovaného digitálneho dokumentu.
Dnes už existuje množstvo firiem, ktoré sa komerčne zaoberajú digitálnou vodotlačou. Asi najznámejšia firma je Digimarc Corporation (www.digimarc.com). Existujú zásuvné
moduly pre rozne programy (napr. CorelDRAW'fM, PhotoshOpTM),ktoré implementujú ich algoritmy. Ked' od firmy Digimarc získate svoje identifikačné číslo [Creator ID4)] a napr.
program PictureMark™, možete ich využiť na vloženie vlastnej digitálnej vodotlače. Kto je autor takto označeného digitálneho dokumentu získaného napríklad z web-stránky si potom može overiť každý, kto si zadarmo stiahne program
ReadMarc™. Ten zobrazí nájdené identifikačné číslo a bližšie informácie o autorovi si možete potom zistiť na web-stránke firmy Digimarc. Iné firmy ktoré sa tiež zaoberajú
touto problematikou sú napríklad ARIS Technologies,
Incorporated (Inc.) (www.musicode.com). Blue Spike,
Inc. (www.bluespike.com). MediaSec Technologies LLC
(www. mediasec.com), Signafy, Inc. (www.signafy.com),
Signum Technologies Limited (www.signumtech.com).
Používanie digitálnej vodotlače umožňuje poskytovanie
zaujímavej služby: automatické vyhl'adávanie dokumentov
s požadovanou vodotlačou. Dnes už existuje takáto služba na
Internete, kde autor digitálnych dokumentov dostáva pravidelne, raz mesačne, informáciu o tom, na ktorých web-stránkach sa našiel dokument s jeho digitálnym podpisom.
Digitálnu vodotlač je možné použiť aj na mnohé iné účely.
Napríklad vhodnou zmenou vkladanej informácie je možné
v prípade úniku tajných dokumentov detekovať odkial' dokument unikol (presnejšie: komu bola vystavená kópia digitálneho dokumentu, ktorá unikla). V prípade záujmu v [9] je
možné nájsť rozsiahly a prehl'adný úvod do tejto problematiky.

a hl'adať na ich elimináciu primerné protiopatrenia, a to nielen kryptografického charakteru, ale prijať aj organizačné,
prevádzkové, technické a legislatívne opatrenia.

[I] Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38311997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopÍňa Colný zákon
v znení neskorších predpisov.
[2] CASTANO, S.-FUGlNl, M. G.-MARTELLA, G.-SAMARATI,
P.: Database security. Addison Wesley 1995.
[3] Common Criteria for lnformation Technology Security Evaluation. Version 2.0. May 1998, CCIB-98-026, CCIB-98-027,
CCIB-098-028.
[4] Digital Signature Standard. National lnstitute of Standards and
Technology 1993.
[5] RIVEST, R.-SHAMIR, A.-ADLEMAN, L.: A method for obtaining digital signatures and publickey cryptosystems. Communications oftheACM, 21(2):120-126,1978.
[6] SCHNEIER, B.: Applied Cryptography. 2nd Edition. Wiley
1998.
[7] SMITH, M.: Commonsence Computer Security. London, McGraw Hm 1993.
[8] STALLlNGS, W.: Network and lntemetwork Security. Prentice
Hall 1995.
[9] Communications of the ACM, Vol. 41, 1998, No. 7.

Lektoroval:
Ing. Juraj Vališ, CSc.,
VÚGK v Bratislave

Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický

Ing. Jan Bumba:
7. Záver
Transformácia GI do digitálnej podoby umožňuje použiť pri
jej spracovaní a využívaní prostriedky moderných IT (výpočtovú techniku a komunikačné siete). To na jednej strane zefektívňuje prácu s GI, na druhej strane otvára problém jej
ochrany. Dovernosť, integritu a autentičnosť digitálne zapísanej informácie možno zabezpečiť aj v nespol'ahlivom prostredí pomocou kryptografických prostriedkov. Špeciálnym
problémom je ochrana autorských práv na digitálne zapísanú
informáciu. Okrem štandardných riešení (digitálne podpisy
dokumentu) existujú aj metódy "nepozorovatel'ného" značenia digitálnych dokumentov, digital watermarking. Na zaistenie informačnej bezpečnosti informačného systému spracovávajúceho GI však nestačí len samotné použitie silných
kryptografických metód, ale je potrebné analyzovať riziká

VĚCNÉ BŘEMENO V KATASTRU
NEMOVITOSTí a GEOMETRICKÉM
PLÁNU
Věcné břemeno jako věcné právo. Obsah věcného břemena. Vznik a zánik věcného břemena. Pozemkové
úpravy. Katastr nemovitostí. Geometrický plán. Související právní předpisy. Seznam použité literatury. Grafické ukázky.
.

Objednávky:
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický,
ODIS, 250 66 Zdiby 98.
tel.: 02/685 7351 linka 326, fax: 02/685 7056, pí. Bláhová,
pí. Korunková
e-mail: Zdena. Blahova @vugtk.cz nebo
Vlasta. Korunkova@vugtk.cz
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Prof. Ing. Štefan Žíhlavník, CSc.,
Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
Lesníckej fakulty Technickej univerzity, Zvolen

Fotointerpretácia údajov dial'kového
prieskumu Zeme V lesníckej kartografii

Abstrakt
Lesnícke mapy spájajú elementy topografickej a tematickej kartografie. Významnú úlohu v lesníckej kartografii pri tvorbe lesníckych tematických máp s požiadavkou na zobrazenie špeciálnych lesníckych prvkov majú rózne materiály dial'kového prieskumu Zeme a ich fotogrametrické vyhodnotenie podporené fotointerpretáciou. Okrem leteckých čiernobielých meračských snimok sú to najmii multispektrálne snímky a z nich vytvorené farebné syntézy a letecké farebné infračervené snímky. Na tvorbu
prehl'adných máp v stredných a v malých mierkach možno použil' kozmické snimky. Pri interpretácii topografických a tematických prvkov sa využívajú špeciálne lesnícke interpretačné znaky, najmii štruktúra a rastováfáza lesných porastov. Boli vytvorené špeciálne interpretačné kli.iče.
Photointerpretation oj Remote Sensing Data in Forest Cartography
Summary
Maps offorests combine elements of topographic and thematic cartography. An important role in forest cartography during
processing the forest thematic maps with required reproduction of special forest elements content various materials of the remote sensing and their photogrammetric processing supported by photointerpretation. Beside black-and-white aerial survey
photographs there are especially multispectral photos and on them based colour syntheses and aerial colour infrared photographs. Space images can be applied to production ofmedium or small scale maps. Specialforest interpretation keys are used
during interpretation of topographic and thematic elements, specially structure and raster phase of forest growth. Special interpretation keys were created.
1. Úvod a problematika
V zmysle § 4 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky (SR) Č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii tvorbu,
aktualizáciu a vydávanie tematického štátneho mapového diela s tematickým obsahom vodohospodárstva a lesného hospodárstva zabezpečuje Ministerstvo p6dohospodárstva (MP)
SR. Správcovstvom, vydávaním a archiváciou mapového
diela s obsahom lesného hospodárstva je MP SR poverená
orgnizácia Lesoprojekt Zvolen. Lesnícke mapovanie na Slovensku sa vzťahuje na plochu 1,94 milióna hektára, čo predstavuje 40,6 % z rozlohy štátu (Lesy Slovenska, 1994). Toto
mapovanie v súčasnosti v plnej miere zabezpečujú pracovníci odboru lesníckej geodézie a fotogrametrie a odboru kartografie Lesoprojektu Zvolen, ktorí podl'a citovaného zákona
a podl'a zákonov Č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších
predpisov a Č. 100/1977 Zb. o hospodarení v lesoch a štátnej
správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov
vyhotovujú a udržiavajú mapový fond na lesnom pOdnom
fonde formou lesníckych máp.
Lesnícke mapy spájajú elementy topografickej a tematickej kartografie. K požiadavke na primeranú presnosť mapy
pristupujú požiadavky na zobrazenie špeciálnych lesníckych
prvkov v r6znych lesníckych mapách, ktoré sa rozdel'ujú na
základné lesnícke mapy a účelové lesnícke mapy. Oblasť lesníckej kartografie musí vychádzať z osobitosti lesného prostredia, ktoré kladie špecifické nároky pri tvorbe lesníckych
máp.
Nové metódy a materiály dial'kového prieskumu Zeme
(DPZ), pri ktorých sa okrem klasických čiemobielych a farebných leteckých (prípadne i pozemných) snímok využívajú
ďalšie fotografické i nefotografické letecké a družicové záznamy, poskytujú na získavanie inťormácií mimoriadne široký
priestor. Z hl'adiska lesníckeho mapovania od tvorby základnej lesníckej mapy v mierke I :5000 až po razne účelové mapy
v mierkach prevažne od mierky I :5000 do mierky 1:25 000
prichádzajú do úvahy predovšetkým letecké snímky.
Súčasný trend využívania materiálov DPZ v lesníctve sa
zameriava na dodržanie vyhovujúcej geometrickej presnosti

na nich zobrazených objektov, t.j. možnosť získať podklady
na tvorbu polohopisu a výškopisu, ako aj získanie informácií pre tematický obsah máp. Vhodné skíbenie fotointerpretácie a fotogrametrie rozširuje priestor pre lesnícku tematickú
kartografiu a vytvára tým aj predpoklady na racionalizáciu
lesníckeho mapovania.
V príspevku je uvedená časť výsledkov výskumu Katedry
hospodárskej úpravy lesov a geodézie Lesníckej fakulty
Technickej univerzity vo Zvolene v rámci riešenia výskumného projektu Vedeckej grantovej agentúry SR-VEGA
č.1030/1977.
2. Lesnícka kartografia

a fotointerpretácia

Získavanie prvotných údajov na tvorbu lesníckych máp
možno, najma v členitom a neprehl'adnom zalesnenom
území, považovať za najd61ežitejšiu ťázu v oblasti lesníckej
kartografie. V posledných rokoch sa táto činnosť čoraz viacej presúva do oblasti fotogrametrického vyhodnotenia.
Dnes už cca 70 % mapovacích prác pri tvorbe lesníckych
máp sa vykonáva s využitím fotogrametrie. Zatial' čo pri terestrickom meraní určenie predmetu merania je jednoznačné, pri fotogrametrickom vyhodnotení je potrebné na
jeho určenie v mnohých prípadoch hl'adať razne znaky, respektíve súvislosti. Tu okrem praktického vyhodnocovania
nastupuje interpretácia obsahu snímky, pomocou ktorej sa
najprv predmety merania určia a až potom možno robiť samotné fotogrametrické vyhodnotenie. lnterpretácia sním ok
v lesníckom mapovaní je neoddelitefnou špecifickou súčasťou ťotogrametrického vyhodnotenia. lde o činnosť,
ktorá si vyžaduje špeciálnu prípravu a kladie vel'ké požiadavky na odborné vedomosti vyhodnocovatel'a. Možno bez
zveličovania povedať, že lesnícka interpretácia snímok je
v porovnaní s ostatnými odbormi l'udskej činnosti, kde sa
interpretácia snímok využíva, jednou z najzložitejších. Obsahuje totiž ako prvky všeobecné topografické, tak aj špeciálne prvky lesnícke (prvky tematickej povahy), či už voblasti ochrany lesa, hospodárskej úpravy lesov, pestovania
lesa, lesnej ťažby, lesníckych stavieb a ďalších lesníckych
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disciplín. PodIa toho sa lesnícka interpretácia snímok rozdeIuje na:
- všeobecnú lesnícku interpretáciu, pri ktorej sa určujú topografické prvky a
- špeciálnu lesnícku interpretáciu, pri ktorej sa určujú prvky
pre jednotlivé lesnícke disciplíny a zároveň na základe určitých súvislosti aj ďalšie prvky topografickej a tematickej
povahy.
Z pohIadu lesníckej kartografie pri tvorbe základnej lesníckej mapy (mierka 1 : SOOO obsahuje polohopis i výškopis) najdoležitejšou časťou je určovanie hraníc jednotiek
priestorového rozdelenia lesa (lesné porasty, dielce a lesné
užívatefské celky). PTiidentifikácii týchto hraníc na fotogrametrickom modeli, na základe roznych interpretačných znakov, možno ich rozdeliť podIa [7] do štyroch skupín:
1. hranice s jednoznačne identifikovatefným priebehom na
základe polohopisných prvkov, dobre viditeIných na leteckých snímkach (napr. okraj lesa, lesné cesty, vodné toky,
prieseky a pod.);
2. hranice identifikovateIné na základe rozlíšenia výrazného
priestorového usporiadania terénu (napr. ostré hrebene, výrazné údolia a pod.);
3. hranice identifikovateIné na základe štruktúry a rastovej
fázy porastu (najma porastové zloženie, vekové a výškové
členenie porastu, zmiešanie porastu, zápoj a vnútomá výstavba porastu);
4. neidentifikovatefné hranice (napr. medzi porastmi s úplným zápojom, pripadne porastmi v rovnakých rastových
fázach zložených z drevín ťažko rozpoznateIných na leteckých snímkach a pod.).
Výrazne lesnícke špecifikum je predovšetkým v 3. skupine, kde určovanie hranice je založené na interpretácii špeciálnych lesníckych prvkov. Jednotlivé znaky štruktúry porastu napomáhajú identifikácii rozne. Hranice medzi
listnatými a ihličnatými porastmi možno rozlíšiť vefmi dobre.
Spočíva to v charakteristickom obraze korunovej klenby (najma pri plne zapojených porastoch), v charakteristickej kresbe
koruny pri jednotlive rozlíšiteIných stromoch na modeli,
v roznom tóne šede a prípadne v tvare vrhnutého tieňa. Na
snímkach zo zimného obdobia je táto identifikácia ešte jednoduchšia, pretože listnáče nevytvárajú výraznú korunovú
klenbu, umožňujú pohIad do vnútra porastu, jednotlivé
kmene vytvárajú charakteristickú štruktúru v závislosti od
zakmenenia a tón zobrazeni a listnatého porastu na snímke je
svetlejší.
Rozlíšenie hranice medzi listnatými porastmi, aj keď ide
o rozne druhy drevín, je pomeme zložité, lebo vačšina listnatých drevín v zápoji je na snímkach zobrazená tónove
a tvarove podobne alebo úplne rovnako. Identifikáciu hraníc
medzi porastmi rozneho veku dobre umožňuje stereoskopické určenie rozdielov vo výškach stromov jednotlivých porastov.

terpretácie, a tým aj oblasť tematickej i topografickej kartografie. Pre oblasť lesníckeho tematického mapovania
prichádzajú do úvahy predovšetkým snímky z leteckého
multispektrálneho snímkovania (ďalej len letecké multispektrálne snímky) a letecké farebné infračervené snímky.
Týmto snímkam sa všeobecne aj v lesníctve už venuje dlhodobá pozornosť, ale predovšetkým so zameraním na zisťovanie roznych informácií z oblasti zdravotného a produkčného stavu lesa, inventarizácie a pod. (napr. [2], [3], [4],
[S], [6]). V oblasti základného a účelového lesníckeho mapovania sa zatiaI prakticky s nimi neuvažovalo. Snaha o racionalizáciu lesníckeho mapovania vedie k tomu, aby sa na
viaceré lesnícke činnosti využil snímkový materiál, ktorý by
splňal jednak kritéria geometrickej presnosti na tvorbu základnej mapy a jednak by poskytoval prostredníctvom interpretácie špeciálne lesnícke informácie pre tematický obsah účelových máp (mapa porastová, mapa ochrany lesa,
mapa pod, mapa ekologickej stability lesa atď.).
Otázka geometrickej presnosti je závislá od sposobu vyhotovenia a mierky snímok. Treba poznamenať, že na výskumné ciele boli použité letecké multispektrálne snímky
a letecké farebné infračervené snímky v mierke 1:IS 000.
V obidvoch prípadoch nešlo o meračské snímky ale o tzv.
"semimetrické snímky" so zobrazenou meračskou sieťou. Pri
multispektrálnych snímkach sa dosiahla pre podrobné body
presnosť charakterizovaná strednou súradnicovou chybou
mxv = 0,6S m a strednou výškovou chybou mH = 0,69 m
a pri farebných infračervených snímkach mxy = 0,92 m,
mH = 0,98 m. Táto presnosť síce nevyhovuje predpisem na
tvorbu základnej lesníckej mapy v mierke 1:SOOO, ale uvedené snímky možno využiť na tematické mapovanie a na
tvorbu tematického obsahu lesníckych účelových máp
(1: 10 000 až 1:2S 000). Hlavný cief výskumu bola oblasť vizuálnej interpretácie ako podpora fotogrametrického vyhodnotenia, pretože v prípade vyhotoveni a leteckých meračských snímok vo vhodnej mierke možno bez problémov
dosiahnuť geometrickú presnosť pre základnú lesnícku mapu.
Pre letecké multispektrálne snímky sa na účely interpretácie vyhotovili na multispektrálnom projektore MSP-4 farebné syntézy v troch kombináciách kódované zeleným, červeným a modrým svetlom (syntézy označené ako A,B,C).
Tieto farebné kombinácie boli určené na základe pozorovania obrazu čiastkových multispektrálnych snímok (v štyroch
kanáloch od 460 mm do 890 mm) na matnici projektora. Uvedené farebné podanie syntéz najviac vyhovovalo vizuálnej
interpretácii jednotlivých prvkov. Interpretácia sa zamerala
na určenie topografických prvkov a niektorých druhov drevín. Určovali sa tieto prvky: plochy s porastom a iné plochy
s roznym kry tom povrchu, ihličnaté a listnaté porasty, jednotlivé druhy drevín, plošné rozmiestnenie drevín v rámci
porastu, hranice lesných porastov a iné líniové prvky.
K jednotlivým interpretovaným prvkom možno po porovnaní so skutočným stavom stručne uviesť toto:

3. Speciálne letecké materiály DPZ v lesníckej
kartografii

a) Jednoznačne sú odlíšiteIné plochy s lesným porastom
a ostatné plochy. Dobre možno rozlišovať aj listnaté a ihličnaté porasty, najma podIa farby a farebného odtieňa,
tvaru a štruktúry korún. Pomeme dobre možno podIa farby
a štruktúry rozlíšiť vekove veImi rozdielne porasty (mladšie porasty majú jemnejšiu štruktúru a sveteljšie sfarbenie). Pri plochách s rastlinným kry tom je intenzita farby
silnejšia (na lúčnych enklávachje možné rozlíšiť pokosené
časti).
b) Interpretácia jednotlivých druhov drevín je výrazne lepšia
pri ihličnatých, z ktorých najlepšie identifikovateIné sú borovice, smrek a smrekovec. Pri listnatých drevinách je in-

Rozbor identifikácie hraníc jednotiek priestorového lesa bol
vykonaný na základe interpretácie interpretačných znakov,
ktoré sú všeobecne platné ako pre čiernobiele, tak i pre farebné a ostatné druhy leteckých snímok. Treba podotknúť,
že ide o identifikáciu prvkov výrazne topografickej povahy.
Táto oblasť bol a dlhodobo doménou predovšetkým čiernobielych, prípadne farebných leteckých meračských snímok.
S rozvojom DPZ sa začalo aj v lesníctve používať viacero
nových leteckých záznamov, ktoré znač ne rozšírili oblasť in-
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terpretáciajednotlivých druhov sťažená (napríklad na syntéze C možno ešte slabo identifikovať dub a buk, na ostatných syntézach už nie).
c) Prí posúdení plošného rozmiestnenia skupín listnatých
a ihličnatých drevín sa na syntéze C (modrá) prakticky dosiahla zhoda so skutočným stavom podra terénneho prešetrovania. Na syntéze A (zelená) bola úspešnosť 80 %, na
syntéze B 60 %.
Pre farebné syntézy vyhotovené z leteckých multispektrálnych snímok bol vyhotovený interpretačný krúč "Topografické prvky a dreviny na farebných syntézach", ktorý pozostáva z troch častí:
1. Základné farebné vyjadrenie interpretovaného prvku
v príslušnej syntéze.
2. Slovný opis - podrobná charakterístika interpretovaných
prvkov.
3. Vhodnosť použiti a jednotlivých farebných syntéz pre
rozne topografické prvky a dreviny.
Treba ešte podotknúť, že letecké multispektrálne snímky
sa interpretovali aj automatizovane pomocou systému Perícolor 3400. Na vytvorenie farebných syntéz sa použili digitalizované letecké multispektrálne snímky. Počet interpretovaných prvkov, najma z oblasti tematickej kartografie je však
menší ako pri vizuálnej interpretácii. Podrobnejšie táto problematika je uvedená v [9].
Pre letecké farebné infračervené snímky sa vizuálna interpretácia obdobne ako pri farebných syntézach z multispektrálnych snímok zamerala na topografické prvky a druhy
drevín a bola použitá rovnaká metodika. K jednotlivým interpretovaným prvkom možno po porovnaní so skutočným
stavom uviesť toto:
a) Jednoznačne sú odlíšiterné plochy s lesným porastom
a ostatné plochy. Dobré sú rozlíšiterné aj listnaté porasty
od ihličnatých, hlavne podra štruktúry korun a odtieňa
farby. podra farby a štruktúry možno odlíšiť aj vekove vermi rozdielne porasty (mladé porasty cca do 40 rokov sú
svetlejšie sfarbené a majú jemnejšiu štruktúru ako porasty
staršie). Dalším odlíšiterným znakom boli plochy s rastlinným kry tom odlišujúce sa farbou od ornej pody a dokonca v rámci pod s rastlinným krytom boli odlíšiterné pokosené časti (farba purpurová) od nepokosených (farba
šedá).
b) Interpretácia jednotlivých druhov drevín je pri listnatých
drevinách takmer nemožná, no pri ihličnatých drevinách
možno odlíšiť borovic u, smrek a jedru.
Pre letecké farebné infračervené snímky bol zostavený interpretačný kl'úč "Topografické prvky a dreviny na leteckých
farebných infračervených snímkách", ktorý pozostáva
z dvoch častí (podrobne uvedený v [lO]):
1. Základné farebné vyjadrenie interpretovaných prvkov.
2. Slovný opis - charakteristika interpretovaných prvkov.
Interpretačné krúče pre letecké multispektrálne snímky
(farebné syntézy) i farebné infračervené snímky sú využitel'né v spojení s fotogrametrickým vyhodnotením na rozne
úlohy, najma:
- pri identifikácii hraníc lesných porastov a ďalších líniových
prvkov,
- pri určovaní niektorých druhov drevín,
- pri posúdení plošného rozmiestnenia skupín listnatých a ihličnatých drevín v rámci porastov,
- pri identifikácii ploch s roznym krytom povrchu.

Na používanie uvedených interpretačných krúčov pri fotogrametrickom vyhodnotení treba zdorazniť tieto skutočnosti:
a) Stavba obidvoch interpretačných krúčov predpokladá, že
jeho používater má skúsenosti s interpretáciou klasických
čiernobielych, respektíve farebných snímok.
b) Fotogrametrické vyhodnotenie leteckých multispektrálnych snímok má svoje špecifikum v tom, že vyhodnocovatel' pracuje na fotogrametrickom model i vytvorenom
zjednotlivých (zonálnych) čiernobielych snímok. Využíva
teda poznatky z interpretácie klasických čiernobielych snímok s podporou identifikácie ďalších prvkov pomocou totožných farebných syntéz a príslušného interpretačného
krúča.
c) Pri fotogrametrickom vyhodnotení farebných infračervených snímok sa interpretácia vykonáva priamo na fotogrametrickom modeli, kde sa tiež využívajú poznatky z interpretácie topografických prvkov pre klasické čiernobiele
snímky, ale zároveň aj špeciálna interpretácia podfa interpretačného krúča.

4. Kozmické snímky v lesníckej kartografii
Tvorba lesníckych máp základných i účelových v mierkach
1:5000 až 1:25 000 si vyžaduje snímky s primeranou geometrickou presnosťou (pre základnú lesnícku mapu 1:5000
sa používajú meračské snímky v mierkach 1:10 000 až
1:15000). DPZ však poskytuje aj rozne druhy kozmických
snímok s množstvom roznych informácií na vel'kých plochách.
Na posúdenie možnosti využitia kozmických snímok
v lesníckej kartografii bolo vykonané vyhodnotenie spektrozonálnych snímok z družice Kozmos-príroda vyhotovených na farebnom infračervenom materiáli SN-6. Mierka
snímok bola 1:250 000 a výška letu v priemere okolo
250 km. Snímky boli vyhotovené so stereoskopickým prekry tom, čo umožnilo vytvorenie priestorového modelu na
fotogrametrickom prístroji TOPOCART D. Pretože išlo
o nemeračské snímky postup orientácie bol experimentálne
upravený tak, aby sa získal čo najvhodnejší model. Vy hodnotenie bol o zamerané na posúdenie geometrickej presnosti
a interpretácie. Pri polohovom a výškovom vyhodnotení sa
dosiahla presnosť charakterizovaná strednou súradnicovou
chybou mxy == 25 m a strednou výškovou chybou mH == 34 m.
Z hradiska lesníckej tematickej kartografie je však prínosom interpretácia roznych ploch a topografických prvkov.
Na základe farebného odlíšenia ploch na modeli možno
interpretovať tieto plochy: les listnatý (bez rozlíšenia druhu
dreviny - farba zelená), les ihličnatý (bez rozlíšenia druhu
dreviny - farba tmavozelená), zastavené plochy (farba špinavozelená až oranžová), vodstvo a zamokrené plochy (farba
svetlo až tmavo fialová), kameňolomy (farba žItá s hnedými
pásmi), lúky a polia so zeleným porastom (farba svetlozelená) a obilie (podra druhu farba svetlo až tmavohnedá, prípadne žltooranžová).
Model z dvojice snímok poskytol výborný priestorový
vnem, dobrý prehrad o topografickom usporíadaní terénu
a ďalšie prvky (hrebene, doliny, cesty, lesné prieseky, lesné
čistinky, lúky, vodstvo, obnovené ruby a pod.). Tieto sa dajú
využiť na rozne lesnícke disciplíny, napr. v hospodárskej
úprave lesov (na priestorovú úpravu lesov), v pestovaní lesov (na sledovanie postupu obnovy), prípadne na niektoré
lesnícke príeskumy, napr. prieskum lesnej dopravnej siete,
atď.
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Využitie kozmických snímok v oblasti lesníckeho mapovania spadá do oblasti tematického mapovania, najmli pri vyhotovovaní prehIadných lesníckych máp v stredných a v malých mierkách, ako aj pri doplňovaní obsahu tematických
máp napr. mapa organizačná, prevádzkovo-technologická
mapa, mapa hospodárskych súborov, melioračná mapa, mapa
ochrany lesov a pod. Podrobnejšie je táto problematika uvedená v [8].

[8] ŽíHLAVNíK, Š.: Využitie diafkového prieskumu Zeme pri lesníckom mapovaní. Vedecké a pedagogické aktuality - 511992.
Zvolen, TU. 53 s.
[9] ŽíHLAVNíK, Š.-CHUDÝ, E: Letecké multispektrálne snímky
a ich využitie v lesníctve. Vedecké a pedagogické aktuality 411995. Zvolen, TU. 50 s.
[10] ŽíHLAVNíK, Š.-HRICKO, B.: Vizuálna interpretácia leteckých farebných infračervených snímok. In: Acta Facultatis Forestalis. Zvolen XL, 1998, s. 247-258.
Do redakcie došlo: 1. 4. 1999

Lesnícke mapovanie v súčasnom období charakterizuje intenzívny prechod od analógového k analytickému vyhotoveniu základnej lesníckej mapy, od klasickej mapy k mape
digitálnej. Fotogrametrické vyhotovenie leteckých snímok
má rozhodujíci podiel na tvorbe lesníckych máp. Specifikum lesníckeho mapovania si vyžaduje okrem rutinného fotogrametrického vyhodnotenia aj špeciálne interpretačné
poznatky ako pre tvorbu polohopisnej a výškopisnej zložky
mapy, tak i pre jej tematický obsah. Mimoriadny rozvoj
DPZ zasahuje aj do oblasti lesníckej kartografie. Z celej
sféry metód DPZ sa v lesníckej kartografii najvýraznejšie
uplatňuje interpretácia obsahu roznych obrazových záznamov DPZ, ČO vyplýva najmli z tematického charakteru
lesníckeho mapovania. Racionalizáciu mapovacích prác
v tomto smere pre lesníctvo poskytujú predovšetkým letecké multispektrálne a farebné infračervené snímky, najmli
pre ich bohatý informačný obsah. Kozmické snímky nachádzajú priamo v lesníckom mapovaní menšie uplatnenie,
sú však vhodné na tvorbu prehIadných máp v stredných
a v malých mierkách.
Rozvoj digitálnej fotogrametrie v posledných rokoch
(napr. [1]) preniká aj do oblasti lesníckeho mapovania. Práve
využitie špeciálnych leteckých materiálov DPZ (multispektrálne, farebné infračervené) je aktuálne najmli pre oblasť lesníckeho tematického mapovania. Súčasný trend v oblasti lesníckej fotogrametrie smeruje k využiti u takých údaj ov, ktoré
sú vhodné nielen na mapovacie práce, ale sú využiteIné aj pri
ďalších lesníckych činnostiach (taxačné veličiny, zisťovanie
zdravotného stavu lesa a pod.). Aktuálna je najmli problematika vizuálnej a automatizovanej interpretácie špeciálnych
lesníckych prvkov pre lesnícku kartografiu v spojitosti s digitálnou fotogrametriou, čo je predmetom súčasného výskumu v oblasti lesníckeho mapovania.

[I] BARTOŠ, P.: Digitálna fotogrametria, jej možnosti a perspektívy. In: Geoinformatika v službách armády SR. Banská Bystrica 1998, s. 29--41.
[2] FAIMAN, Z.: Detekce eroze v lesním komplexu prostředky dálkového průzkumu Země. Lesnické práce, 1998, Č. 1, s. 23-27.
[3] HIDEBRANDT, G. et a!.: Auswertung von Color-Infrarot-Luftbildern. Arbeitsgruppe Forstlicher Luftbildinterpreten (AFL),
[Wien] 1988. 32 s.
[4] SCHNEIDER, W: Rechnergestiitzte Interpretation von FarbInfrarot-Luftbildern zur Erkennung und Kartierung von Waldschlidigungen. Mitteilungen der Forstlichen Bundesversuchanstalt, 1986, No. 157, s. 47-53.
[5] RAČKO, 1.: Fotoletecký monitoring zdravotného stavu lesov.
Lesnícke štúdie, 5411996, Bratislava, SAP 1996. 68 s.
[6] ŽíDEK, V.-TlLKOVSKÝ, P.: Integrované využití spektrozonálních leteckých snímků velkého měřítka při výzkumu reservace Kněhyně (Beskydy). In: Aplikácia diafkového prieskumu
Zeme v lesníctve. Zvolen, LFTU 1993, s. 106-113.
[7] ŽíHLAVNíK, Š.: Utilization of photointerpretation in the dermination offorest stand boundaries, Lesnictví, 37,1991, Č. 10,
s.819-829.
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Neuvěřitelně krátce uplynuly dva roky od předchozí, 12. kartografické konference, která se konala ve dnech 16.-18. září 1997 v Olomouci. A v listopadu t. r. uplyne 32 let od konání I. kartografické
konference (I.-3.listopadu 1967, zámek v Liblicích u Mělníka). Již
tato skutečnost a pravidelnost konferenčních jednání jsou dokladem
životnosti a prospěšnosti dlouholeté tradice konání kartografických
konferencí.
Obsahová náplň jednání vždy byla zrcadlem úspěchů a problémů
české a slovenské kartografie a tribunou k diskuzi a vytýčení dalších
úkolů. Náplní 1. konference bylo hodnocení tehdy nově zpracovaných a yydaných fundamentálních kartografických děl - národního
Atlasu CSSR, Atlasu dějin ČSSR, Vojenského atlasu ČSSR a souboru Geologické mapy CSSR v měřítku 1:200 000. Tak se v náplních kartografických konferencí postupně promítala aktuální náplň
oboru kartografie a charakter technologií tvorby a obnovy kartografických děl, a to od původních, dnes již skutečně klasických postupů,
až po současné, nastupující a perspektivní technologie, jejichž přívlastek "automatizované" není zbožným přáním, ale konstatováním
živé reality. Stačí jen listovat současným číslem letošního ročníku
Geodetického a kartografického obzoru, které právě držíte v ruce.
O nabídce moderních technologií a kartografické produkce, nejen
pro potřeby plánování, výstavby a řízení, ale zejména i pro cestování, turistiku a volný čas, výmluvně svědčí i inzertní část našeho
časopisu.
Připomeňme, pamětníkům pro oživení, těm mladším pro informaci, alespoň data konání dosavadních kartografických konferencí:
1967 1969 1972 1975 1978 1981 -

Liblice u Mělníka,
Praha,
Bratislava,
Brno,
Banská Bystrica,
Janské Koupele,

1984 1987 1990 1993 1995 1997 -

Bratislava,
Pardubice,
Prešov,
Brno,
Bratislava,
Olomouc.

Geodetický a kartografický obzor věnoval kartografickým konferencím pozornost již od samého počátku. Nejinak je tomu i letos,
náš časopis je součástí konferenčních materiálů a je vydán ve
značně rozšířeném rozsahu oproti běžným 24 stránkám.
yydavatelé časopisu, Český úřad zeměměřický a katastrální
a Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vítají
účastníky 13. kartografické konference v Bratislavě a společně s redakční radou a redakcí přejí konferenci mnoho zdaru.
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Možnosti využitia bázy údajov zmien
krajinnej pokrývky Slovenska
v tematickej kartografii

Abstrakt
Jednou z úloh projektu Phare Topic Link on Land Cover bolo identifikovanie a analýza zmien land cover vo vybraných štátoch strednej a východnej Európy za obdobie 15 rokov v mierke 1 : 000 000. Metodickým nástrojom bola retrospektívna analýza - porovnanie tried krajinnej pokrývky bázy údajov (BÚ) COR1NE Land Cover z 90. rokov so satelitnými snímkami Landsat MSS zo 70. rokov. V príspevku sa charakterizuje vytvorenie BÚ s dorazom BÚ zmien krajinnej pokrývky Slovenska a
poukazuje na možnosti jej využitia v tematickej kartografii.
Application Chances for Data Base of Changes in Land Cover of Slovakia in Thematic Cartography
Summary
One of tasks of PHARE Topic Link on Land Cover Project was identification and analysis of changes of land cover in selected
countries of Middle and East Europe during 15years at the scale of 1 : 100000. As its methodical tool, retrospective analysis-comparison of COR1NE land cover data base classes from nineties with LANDSAT MSS space images from seventies-was applied. The paper describes results emphasising changes of Slovak land cover and offers its applications in thematic cartography.

2. Metodika tvorby BÚ zmien krajinnej
Pokrok v oblasti, mapovania, ktorého súčasťou je aj využívanie metód diafkového prieskumu Zeme (DPZ) a geografických informačných systémov (GIS), poskytuje nové možnosti sledovania zmien krajiny v roznych mierkach, od
lokálnych až po globálne. Pre tento trend je charakteristické,
že údaje DPZ dovofujú vytvárať kompatibilné bázy údaj ov
(BÚ) z rozsiahlych území a z roznych časových horizontov,
ktoré možno operatívne analyzovať a získané výsledky prezentovať prostredníctvom nástroj ov GIS, napr. formou tematických máp.
Mapy zmien krajiny prezentované prostredníctvom zmien
krajinnej pokrývky (land cover) sú vhodným nástrojom poznávacích analýz, plánovacích zámerov a rozhodovacích procesov. Mapové znázomenie zmien krajinnej pokrývky predstavuje efektívny dokument o vývoji krajiny (údaje
o poloprírodných častiach krajiny) a zároveň o dynamike rozvoja urbanizovanej a pofnohospodárskej krajiny.
Jednou z úloh konzorcia EEA Phare Topic Link on Land
Cover, koordinovaného firmou GlSAT z Prahy (ďalšími
členmi sú firma HNIT Baltic z Vilniusu, Rumunský geologický ústav v Bukurešti a Geografický ústav SAV v Bratislave) bolo vytvoriť BÚ zmien krajinnej pokrývky vo vybraných krajinách Phare (Česká republika, Maďarsko,
Rumunsko a Slovenská repbulika - SR) za obdobie 70. až
90. rokov.
Vstupmi pre vytvorenie uvedenej BÚ boli satelitné snímky
Landsat MSS z 2. polovice 70. rokov a údaje o krajinnej pokrývke v mierke 1 : 100000 z 1. polovice 90. rokov, získané
v rámci projektu CORINE land cover (CLC). Metodikou počítačom podporovanej vizuálnej interpretácie bola vytvorená
nová BÚ na druhej hierarchickej úrovni [1], reprezentujúca
stav krajinnej pokrývky v 70. rokoch. Jej porovnaním
s údajmi CLC z 90. rokov bola vytvorená BÚ zmien krajinnej pokrývky, ktoré sa uskutočnili na území SR za obdobie
ca 15 rokov.
Cielom príspevku je poskytnúť základné charakteristiky
novovytvorenej BÚ zmien krajinnej pokrývky Slovenska
a poukázať na možnosti jej využitia v tematickej kartografii.

pokrývky

Vstupnými údaj mi na identifikáciu zmien krajinnej pokrývky
boli satelitné snímky Landsat TM a vektorová BÚ krajinnej
pokrývky 1:100 000 z nich vytvorená v rámci projektu CLC
[1,2] v rokoch 1994 až 1996. Z časového hfadiska táto BÚ
reprezentuje začiatok 90. rokov (1989 až 1992, ďalej CLC90).
BÚ krajinnej pokrývky za obdobie 2. polovice 70. rokov
(1976 až 1979, ďalej CLC70) sa vytvorila aplikáciou snímok
Landsat MSS. BÚ zmien krajinnej pokrývky za obdobie 70.
až 90. rokov (ďalej CLC70-90) je výsledkom naloženia údajov CLC70 a CLC90.
Aplikovaný metodický postup možno zhmúť do nasledujúcich krokov:
• príprava satelitných údajov Landsat TM a Landsat MSS na
identifikáciu krajinnej pokrývky CLC70;
• agregácia tried 3. úrovne do 2. hierarchickej úrovne legendy
CLC (vytvorenie tried s dvojmiestnym číselným kódom)
a segmentácia vektorových údajov CLC90;
• identifikácia tried CLC70 modifikáciou agregovanej BÚ
CLC90; súčasťou tohto kroku bola aj revízia povodných
údaj ov CLC90;
• mozaikovanie jednotlivých segmentov BÚ CLC70, kontrola fyzickej a logickej integrity;
• tvorba a úprava BÚ zmien CLC70-90 naložením CLC70
a CLC90, generovanie finálnej BÚ CLC70.
Jednotlivé metodické kroky sa uskutočnili s využitím GlS
softvérov EasilPace (príprava satelitných údaj ov na interpretáciu), ArcView GIS (vizuálna interpretácia a spracovanie
jednotlivých BÚ) a Data Automation Kit (finálne etapy kontroly a spracovania BÚ).
V prípravnej fáze boli podkladové údaje segmentované podIa kladu listov topografických máp 1:100 000 (súradnicový
systém 1942). Zo satelitných údaj ov boli vytvorené farebné,
kontrastne upravené kompozície (spektrálne kanály TM 542
a MSS 421) a vo formáte GeoTlFF importované do softvérového prostredia ArcView GIS. VzhIadom na horšie rozlišovacie schopnosti údajov MSS (priestorové rozlíšenie 80
metrov, rádiometrické rozlíšenie 6 bitov, 4 spektrálne kanále
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Obr. 1 Zmeny krajinnej pokrývky v oblasti Bukovských vrchov (vodná nádrž Starina) v rokoch 1977 až 1992
(vysvetlenie číselných kódov tried je uvedené v tabuľke 1)
a) BÚ CLC90 reprezentujúca rok 1992
b) novovytvorená BÚ krajinnej pokrývky reprezentujúca rok 1977
c) BÚ zmien krajinnej pokrývky v rokoch 1977 až 1992
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Triedy krajinnej pokrývky

11 Urbanizovaná(mestská)zástavba
12 Priemyselné,obchodnéa dopravnéareály

13Areályťažby,skládoka výstavby
14 Areályumelej (nepofnohospodárskej)zelene
21 Orná poda
22 Trvalékultúry
23 Areálytráv
24 Heterogénnepolnohospodárskeareály
31 Lesy
32 Krovinyalebo trávne areály
33 Holinys riedkouvegetácioualebo bez vegetácie
41 Vnútrozemskémokrade
51 Vnútrozemskévody
Spolu

CLC70
počet
rozloha
[ha]
polygónov
215839,3
2695
35828
291,1
106 6240,1 114
10 002,7
159
1798
1667371,7
443
33767,1
2612
236298,9
550078,0
4366
1567 2022083,8
921
96747,9
12218,3
54
64
4345,8
132
21889,9
15275
4905174,6

[3]), bolo možné pracovať iba s 2. hierarchickou úrovňou legendy CLC. Preto bol primámy súbor údaj ov CLC70 (ako
podklad na identifikáciu krajinnej pokrývky CLC70) vytvorený zo segmentov CLC90 agregovaných (operáciou d i ssolve) z 3. do 2. úrovne (tým sa redukoval počet tried krajinnej pokrývky z 31 na 3. úrovni, na 13 na 2. úrovni).
Základným metodickým nástrojom identifikácie areálov
(polygónov) CLC70 bol a retrospektívna analýza (downdating), t. j. porovnanie areálov tried krajinnej pokrývky, ktoré
obsahuje povodná BU CLC90 s údajmi Landsat MSS
CLC70 a ich modifikácia na základe zmien tvaru a vefkosti
areálov týchto tried, prejavujúcich sa na satelitných snímkach. Proces počítačom podporovanej vizuálnej interpretácie sa realizoval s využitím dvoch okien (pohfadov) v ArcView GlS. V favom okne vizualizovaná BÚ CLC90 so
snímkou Landsat TM reprezentovali pomocný etalón. V pravom okne bol i vizualizované agregované údaje CLC90 so
snímkou Landsat MSS. BÚ CLC70 sa vytvorila postupne,
areál za areálom, na základe identifikovaných zmien tvaru
a vefkosti príslušných tried krajinnej pokrývky. Identifikovaná zmena v súbore údajov CLC70 bola akceptovaná iba
v prípade, že rozloha zmeneného areálu bol a vačšia ako
4 hektáre (ha). Prí identifikácii zmien boli zároveň akceptované požiadavky na priestorové charakteristiky vytváranej
BÚ podfa metodiky projektu CLC, t. j. výsledný areál musel spíňať kritérium minimálnej rozlohy 25 ha pri šírke najmenej 100 metrov. V tejto etape bola zároveň realizovaná
revízia povodnej BÚ CLC90, pričom prípadné opravy (modifikácie) povodnej BÚ CLC90 sa premietli aj do novovytváranej BÚ CLC70.
Mozaikovanímjednotlivých mapových segmentov CLC70
bola postupne vytvorená jednotná vrstva údaj ov. Pri spájaní
segmentov sa uskutočnili testy a korekcie fyzickej a logickej
integrity údajov s využitím prostriedkov, ktoré poskytuje
softvérové prostredie Avenue. Tieto zahfňali elimináciu rozlohou nevyhovujúcich areálov, opravu nekonzistentostí pri
spájaní a pod.
V ďalšej etape bola vytvorená BÚ zmien CLC70-90, ktorá
vznikla naložením (operácia intersect)
súborov údaj ov
CLC70 a CLC90. Takto vzniknutú BÚ bolo potrebné testovať na prítomnosť areálov nespíňajúcich požadované kritérium najmenšieho identifikovaného areálu 4 ha. Areály men-

CLC90
počet
rozloha
[ha]
polygónov
222974,9
2682
31 151,4
388
10
177,3
10 335,3
165
2178
I 676928,1
540
40672,0
2640
229794,3
531628,0
4833
1666 1 932621,3
179322,2
1939
66
12454,3
4896,6
63
139
22387,8
17413
4905343,8

Zmeny CLC70 - CLC90
počet
rozloha
polygónov
[ha]
-13
7135,7
2860,4
30
8
3937,3
332,7
6
9556,4
380
6904,9
97
-6504,6
28
-18450,0
467
-89462,5
99
82574,3
1018
12
236,0
-1
550,8
7
497,9
169,2
2138

šie ako 4 ha bol i eliminované na základe hraničných testov
s podmienkou zachovania povodnej štruktúry CLC90. Jediná
výnimka uvedeného kritéria rozlohy platila na areály umelo
ohraničené štátnou hranicou SR.
Upravený súbor zmien CLC70-90 bol spatne použitý na
generovanie finálnej verzie BÚ CLC70, ktoráje svojmi charakteristikami plne kompatibilná s povodnými údajmi
CLC90.
3. Charakteristika BÚ CLC70, CLC90 a CLC70-90
Výsledkom uvedenej metodiky je existencia troch súborov
údajov, reprezentujúcich stav a zmeny krajinnej pokrývky
Slovenska (pozri obr. 1).
Prvým z nich je revidovaná BÚ CLC90, charakterizujúca
stav krajinnej pokrývky k začiatku 90. rokov. Oproti originálnej verzii obsahuje opravy chýb a nepresností, ktoré
vznikli v procese povodnej vizuálnej interpretácie a vektorovej digitalizácie (nesprávne priradenie atribútu, chýbajúca
hranice polygónov a pod.). Areály CLC90 obsahujú atribúty
tried krajinnej pokrývky 1., 2. a 3. hierarchickej úrovne.
Novovytvorená BÚ CLC70 reprezentuje stav krajinnej pokrývky k druhej polovici 70. rokov. Vzhfadom na rozlišovacie schopnosti údajov Landsat MSS boli areály tried CLC
identifikované iba na 2. hierarchickej úrovni, a preto uvádzame na porovnanie v tabufke I štatistické hodnoty CLC90
upravené do 2. hierarchickej úrovne. Miera presnosti (polohovej a obsahovej) identifikácie jednotlivých tried CLC70
bola podmienená použitými údaj mi Landsat MSS. Analýza
tejto problematiky pre svoj rozsah a relatívnu samostatnosť
bude publikovaná v samostatnej štúdii. Areály bázy údaj ov
CLC70 obsahujú atribúty tried krajinnej pokrývky I. a 2. hierarchickej úrovne.
Naložením údajových vrstiev CLC70 a CLC90 vzniká BÚ
zmien krajinnej pokrývky CLC70-90, ktorá reprezentuje obdobie približne 15 rokov. Areály CLC70-90 obsahujú atribúty tried krajinnej pokrývky zo 70. a 90. rokov 2. hierarchickej úrovne, ako aj atribút charakterizujúci zmenu.
Vizualizácia časti vytvorenej BÚ na obr. I neobsahuje z dovodov lepšej názornosti nezmenené areály. Kontingenčná tabufka 2 charakterizuje plošnú redistribúciu jednotlivých typov zmien.
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Triedy CLC70
Spolu
11
12
13
14
24
21
22
23
31
32
33
41
51
90. roky
11 215494,0
10,3
22,6
148,0 2070,3
57,7
20,2
6.1 1256,5
3890.0
222975,8
12
127,6 28173,3
309,2
1823,1
421,1
20,2
176,8
68,3
18,7
13,4
31151,6
204,4
10177,3
13
26,0
66,0 3196,2
2552,7
416,2
3119,8
134,8
7,6 58,7
394,9
38,4
14
4,6 9932,4
50,0
120,2
135,6
54,3
10335,4
1622645,5
~ 21
14,3
8,7 186,8
1526,2 15753,8 37 149,9
1332,6
336,6
178,9
14,9 1679148,3
U
4,4
..l
6537,4 31768,7
22
110,2 2241,4
9,8
40 671,9
u 23
284,4
21,4 173747,4 41 709,8
90,9
12769,3
1014,1
139,1
17,6 229794,1
~
." 24
125,6
5,7 340,4
9,3
18304,1
428,2 43 190,2 462354,4
4130,3 2220,5
10,9 194,5
313,4 531627,8
28,3
359,5
265,3
1470,0 1924 461,6 5476,1
227,9
383,1 1932671,9
~ 31
21,7
141,0
32
149,1
2514,5
1139,1
87 155,4 87079,5
661,0 334,4
126,7 179322,4
12454,5
33
14,5
989,7 11449,2
1,0
7,8
41
54,3
117,6
209,7
5,3
2818,7 1641,7
41.8
4896,8
51
51,8
9,5 627,5
42,9
639,9
344,8
868,0
316,2
98,6
89,6 354,6 18944,7
22387,8
Spolu 215839,3 28 291,1 6240,1 10002,7 1669762,4 33767,1 236 298,9 550078,0 2022134,0 96 747,9 12 218,3 4345,8 21889,9
O.roky

4. Význam BÚ zmien krajinnej
tematickú kartografiu

pokrývky Slovenska pro

Mapová prezentácia zmien krajiny predstavuje významný
dokumentačný materiál o prírodnom a spoločenskom vývoji v konkrétnych regiónoch. Záznam o stave krajiny v určitých časových horizontoch poskytuje presný priestorový
rozmer a charakteristiku obsahu skúmanej časti zemského
povrchu. Vhodným objektom záznamu a sprostredkovatefom informáciií o stave krajiny je krajinná pokrývka. Táto
predstavuje objekty biofyzikálnej podstaty, ktoré sú zhmotneným priemetom prírodných priestorových daností
(morfopolohových a bioenergetických) a zároveň súčasného využívania krajiny, t.j. spoločnosťou, resp. človekom
pretvorenej (kultivovaných objektov) alebo vytvorenej
(umelých objektov) krajiny [2].
Existencia BÚ CLC70 a CLC90, ako aj BÚ zmien CLC7090 využitefných v prostredí GlS je významným prínosom pre
projekty zamerané na environmentálne analýzy a modelovanie zmien roznych procesov v krajine v regionálnych mierkach (1:100 000 a menšie). Tieto údaje sú významným podkladom aj pre tematickú kartografiu. Možno ich kombinovať
s vybranými prvkami topografických, ako aj roznych tematických máp, čo je dokumentované napr. v práci [1]. výsledkom spomínanej kombinácie možu byť klasické mapy,
vytlačené na papieri, prípadne plastických materiáloch alebo
rozne formy elektronických máp [4]. Prostriedky počítačovej grafiky výrazne zlepšili možnosti vizualizácie priestorových údaj ov a umožňujú hlbšie pochopiť priestorové zmeny
prebiehajúce v krajine [5, 6].

5. Záver

riadenia, rozhodovania a plánovania v krajine. Mapovej prezentácii sa takto ponúkajú nové možnosti hfadania adekvátnych prístupov, ktoré by názorným sposobom vyjadrovali
procesy prebiehajúce v krajine.
Príspevok je jedným z výstupov dosiahnutých riešením projektu
"Phare Topic Link on Land Cover" (podporeného programom
Phare) a projektu č. 2/5043 "Hodnotenie súčasnej krajiny aplikáciou údajov z báz údajov COR/NE land cover podla environmentálnych princípov" (podporeného grantovou agenúrou VEGA) na Geografickom ústave SAVv roku /999.
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Ukážky kartografických aplikácií bázy údajov CORINE land cover. In: Aktivity v kartografii 96. Eds. J. Feranec, J. Pravda. Bratislava, Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav SAV
1996, s. 77-81.

Vytvorená BÚ zmien krajinnej pokrývky Slovenska dokumentuje súčasný trend zvačšujúceho sa záujmu o využívanie
satelitných údajov DPZ pri mapovaní krajiny. Mapa vytvorená na báze týchto údaj ov v klasickej papierovej alebo elektronickej podobe predstavuje efektívny nástroj na potreby
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PhDr. Jaroslav Kuchař, CSc.,
sdružení EUR-O-ATLAS,
Ing. Petr Sou kup,
katedra mapování a kartografie Fakulty stavební ČVUT
v Praze

Digitální atlas orientačních map
České republiky

Orientační mapy, jejich charakteristika, význam a využití. Sdružení EUR-O-ATLAS s cílem vytvořit s využitím archivu orientačních map digitální atlas. Charakteristika a stav budování archivu a zpracování atlasu. Prezentace atlasu na internetu.
Systémy PHP a MySQL.
Digital Atlas oj Orienteering Maps oj the Czech Republic
Summary
Orienteering maps, their characteristics, importance and using. The EUR-O-ATLAS established to create a digital atlas using
the archives of orientation maps. Features and state of creating the archives and work on the atlas. Presentation of the atlas
on the Internet. PHP and MySQL systems.

1. Orientační mapy
Orientační mapy představují poněkud specifickou oblast kartografické tvorby. Přívlastek orientační se vžil pro označování účelových map vyhotovovaných pro potřeby přesné orientace v terénu.
Orientační mapy nezobrazují souvislé území celého státu,
ale zachycují v měřítkách 1:5000 až 1:20000 vždy jen menší
oblasti, které jsou zajímavé z hlediska jejich využití. Znázorňují přírodní lokality, nejčastěji lesní celky, řidčeji skalní,
horské či jiné oblasti. Vlastním značkovým klíčem detailně
zachycují lesní cesty, průchodnost terénu, všechny významné
orientační body a samozřejmě výškopis formou vrstevnic.
Svým obsahem tak umožňují spolehlivý pohyb terénem, a to
i mimo značené cesty. Takto pojaté orientační mapy se vyhotovují přibližně třicet let a dnes jich existuje na území
České republiky (ČR) více než dva a půl tisíce.
Orientační mapy se používají především pro různé druhy
sportů, které jsou založeny na pohybu v přírodě, zejména pro
orientační běh a jeho varianty v podobě lyžařského, cyklistického nebo radiového orientačního běhu. Mohou ale stejně
dobře posloužit i všem ostatním aktivitám provozovaným
v přírodních lokalitách, jako je turistika, ochrana přírody,
vzdělávací a rekreační pobyty školních i mimoškolních skupin, atd. Další informace o orientačních mapách a souvisejících tématech lze získat na domovské stránce Českého svazu
orientačního běhu www-ob.fsv.cvut.cz.
Společnost přikládá orientačním mapám značnou důležitost, jak je patrné z toho, že jejich tvorba je podporována a do
značné míry i finančně dotována jak z prostředků místních
a státních (prostřednictvím sportovních svazů, Ministerstva
školství a vojenských složek), tak i nadstátních (z programu
PHARE Evropské unie). Na tvorbě orientačních map se podílejí přední kartografové a kartografická studia.
V ČR existuje výrazný rozpor mezi tím, jak se vydané a vydávané orientační mapy dosud využívají a jak by se využívat mohly a měly. Tento rozpor byl způsoben velkými nedostatky v jejich evidenci, archivování a v šíření informací
o nich, o jejich existenci jako celku i o mapách jednotlivých.
Orientační mapy jsou kromě úzkého okruhu uživatelů prakticky neznámé, a i když se jednotlivec o jejich existenci dozví, jsou pro něho prakticky nedostupné.
Zásadní otázkou pro každého zájemce o orientační mapu
je přitom zjištění, zda mapa požadovaného území vůbec exi-

stuje, a pokud ano, v jakém měřítku, kdy a kým byla vyhotovena a jak ji případně získat. Pro získání přehledu o existujících mapách vznikl pod vedením PhDr. J. Kuchaře archiv
orientačních map a v roce 1998 bylo z jeho iniciativy založeno nezískové sdružení "Evropský orientační atlas" (EUR-O-ATLAS), které si klade za cíl vytvořit na základě tohoto
archivu digitální atlas orientačních map ČR.
2. Archiv orientačních

map

Účelem archivu je poskytovat přehled o existujících orientačních mapách a dokumentovat jejich vývoj. Archiv orientačních map vznikal během posledních pěti let, je průběžně
aktualizován a obsahuje k dnešnímu dni přibližně 2 700 typových map. Každý rok přibývá zhruba 100 nových map
zpracovávaných a vydávaných na různých místech republiky
různými subjekty.
Pro jednotlivé mapy jsou k dispozici informace o názvu,
roku vydání, měřítku, intervalu vrstevnic, nejvýznačnějším
místě na mapě, krají, okresu, ale i zeměpisné šířce a délce
středu mapy (s přesností na minuty) a další informace o vydání a evidenci map. Veškeré údaje jsou uchovávány v digitální formě v prostředí databázového systému MS Access
(obr. I).
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Na internetové adrese www.prodata.cz/osmapy je ke
shlédnutí mapa ČR a mapy krajů se zákresem obrysů všech
orientačních map registrovaných v archivu (obr. 2). Součástí
prezentace archivu na internetu je i textový seznam orientačních map, obsahující vedle názvu map i další základní informace. Například hledáním klíčového slova Brdy lze v seznamu vyhledat celkem 22 různých map z lokality Brdského
hřebenu.
3. Atlas orientačních

map

Orientační mapy bývají z důvodů změn v hustotě porostů
a jejich průchodnosti často aktualizovány. Pro dnešní uživatele by bylo zbytečné zobrazovat v atlase všechny starší,
vlastně už historické mapy. Jejich slovní popisje však možné
najít v textové databázi atlasu, která je založena na kompletním archivu. V atlase jsou tedy převážně zobrazeny mapy
novější, převážně z 90. let. Mapy starší, tj. z 80. nebo dokonce ze 70. let, jsou v atlase jen tehdy, nebyl-Ii prostor,
který zobrazují, později zmapován. Zachovává se tak princip "Co bylo již alespoň jednou zmapováno, je v atlase zobrazeno".
Při užívání starších map je nutné si ovšem uvědomit, k jakým změnám může v přírodě za 10,20 nebo 30 let dojít. Na
starších mapách, které byly pro archiv získány od sportovců,
kteří podle nich absolvovali nějaký závod, jsou také častěji
zakresleny trasy závodu i s umístěním kontrol a jsou na nich
patrné i jiné známky jejich použití, popř. uložení v archivu.

O tiskové originály všech map nebo o starší mapy neobsažené v atlase budou muset zájemci požádat jednotlivé zpracovatelské oddíly, popř. nebudou-li mapy takto dostupné,
přímo Centrum historie orientačního běhu. Protože, bohužel,
každá mapa zastarává a každé kartografické dílo tak časem
ztrácí na své užitné hodnotě, počítá projekt s každoroční aktualizací atlasu map doplněním o nové přírůstky.
Vydat všechny orientační mapy na CD ROM v podobě digitálního atlasu je hlavním cílem občanského sdružení EURO-ATLAS. Jednotlivé orientační mapy jsou průběžně skenovány a uchovávány ve formě barevných rastrů. Současně se
připravuje obslužný program pro zobrazování map a jejich
vyhledávání podle různých kritérií. Finální verze atlasu by
měla být k dispozici koncem letošního roku.
Grafická stránka atlasu je řešena na bázi InfoMapy ČR od
firmy PJ Soft, která obsahuje podrobnou vektorovou mapu
ČR včetně přídavných databází s informacemi o kulturních
a historických pamětihodnostech, významných přírodních
a umělých objektech a dalších zajímavostech, které doplňují
a obohacují vlastní grafický obsah map. Digitální mapa ČR
je již využívána jako podklad pro zakreslení obrysů jednotlivých orientačních map.
Vzhledem k digitálnímu zpracování atlasu byl zvolen
i elektronický (a bezplatný) způsob šíření map v něm uložených. Atlas bude po dokončení poskytnut ve formě CD ROM
centrálním informačním střediskům a v poněkud omezené
formě bude prezentován na internetu.
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Obr. 3 Jedna Z nejstarších orientačních map (zpracována jako diplomová práce na katedře mapování a kartografie
v roce 1969 ve spolupráci s oddílem orientačního běhu TJ Slavia VŠ Praha studentem Stanislavem Nosálem
pod vedením Ing. Milana Martinka)

Zpřístupnění atlasu orientačních map přes internet je realizováno pomocí služby Wor!d Wide Web (WWW, WEB),
která dnes představuje nejrozšířenější způsob prezentace informací na internetu. Služba WWW je založena na textovém
formátu HTML (HyperText Marked Language) který popisuje prezentované informace ve formě HTML stránek. Každá
stránka má v rámci sítě jednoznačnou adresu zapsanou ve
formátu URL (Uniform Resource Locator).
Služba WWW je zabezpečována programovým systémem
typu klient-server. Uživatel pracuje na svém počítači s programem klient, jehož úkolem je odesílat požadavky na jednotlivé HTML stránky vzdálenému serveru a po jejich obdržení je správně zobrazovat na monitoru. Server je program,
jehož úkolem je vyřizovat požadavky klientů. V případě
služby WWW se klient často označuje jako prohlížeč a server jako WEB-server. Komunikace mezi klientem a WEBserverem probíhá pomocí protokolu HTTP (HyperText Transfer Protokol).
V nejjednodušším případě se HTML stránky během doby
nemění a potom jejich obsah může být uložen v souborech.
Tímto způsobem byla zpřístupněna první verze archivu orientačních map. Nedostatkem těchto statických HTML stránek je, že uživatel nemůže ovlivnit jejich obsah. Nelze např.
pomocí selektivního dotazu vypsat z archivu mapy pouze
z určité oblasti nebo určitého stáří. Pro tyto účely je nutné
použít jiné postupy, které umožňují dynamicky modifikovat
obsah HTML stránky na základě jistých zadaných parametrů.

Pomocí speciálních programů-skriptů mohou být stránky
dynamicky měněny jak na straně serveru, tak na straně klienta. Na straně klienta se využívá často programovací jazyk
Java vyvinutý firmou Sun MicroSystems. Programy se nazývají Java applety a jsou nezávislé na použitém operačním
systému. Ze syntaxe Javy vychází jednoduchý programovací
jazyk Javascript vyvinutý firmou Netscape.
Na straně serveru se jako první metoda dynamického generování HTML stránek začala používat metoda CGI-skriptů
(Common Gateway Interface), která umožňuje předávat data
mezi WWW-serverem a skriptem. Výhodou CGI-skriptů je
nezávislost na použitém programovacím jazyku, nevýhodou
určitá těžkopádnost a potenciální bezpečnostní rizika. Jiný
způsob představuje systém SSJS (Server Side JavaScript) od
Netscapu nebo systém ASP (Active Server Pages) od MicroSoftu, případně systém PHP (Personal Home Pages), který
jsme využili pro potřeby dynamického generování stránek atlasu orientačních map.
5. Systémy POP a MySQL
Systém PHP začal vyvíjet Rasmus Lerdorf v roce 1994. Princip PHP spočívá v tom, že do textu HTML stránky se doplní
příkazy PHP, které se vykonají před vlastním zobrazením
stránky v prohlížeči. Výsledný vzhled stránky je tedy tvořen
původním HTML textem doplněným o výsledek příkazů
PHP. Příkazy PHP tvoří v souhrnu plnohodnotný skriptovací
jazyk s bohatou knihovnou funkcí. Syntaxe vychází z jazyka
C a je doplněna některými rysy z jazyka Per! a Java.
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Systém PRP je nezávislý na použitém operačním systému.
Pracuje pod systémy Unix, Windows95/98/NT a Macintosh.
Současně je nezávislý na použitém WWW-serveru. Jedinou
podmínkou, kterou aktuální WWW-servery automaticky
splňují, je možnost spouštět CGI-skripty. Velkou výhodou je
snadná spolupráce s databázemi na základě příkazů jazyka
SQL (Structured Query Language). Databáze jsou přístupné
pomocí standardního rozhraní ODBC (Open DataBase Connectivity) nebo pomocí specializovaných ovladačů pro databáze Oracle, Sybase, lnformix, Solid, Adabas D, MS SQL
Server, mSQL, MySQL a PostgreSQL. Pro naše potřeby byl
zvolen SQL server MySQL, který je dostatečně výkonný pro
tvorbu i rozsáhlých databázových aplikací s WWW rozhraním. PRP-skript může obsahovat příkazy určené pro server
MySQL. Takové příkazy jsou předány SQL severu a výsledek jejich zpracování je dostupný přes další příkazy PRPskriptu. MySQL umožňuje nastavit pro jednotlivé uživatele
rozdílná přístupová práva k databázi (výběr, vkládání, opravy,
mazání dat).
PRP je freewarový systém a je k dispozici zdarma např.
na adrese http://www.php.net. kde lze stáhnout instalační
soubory, zdrojové texty a dokumentaci. Systém PRP je vyvíjen na bázi Open Source Software, takže zdrojové texty
jsou k dispozici všem programátorům, což urychluje jeho vývoj. Na velmi podobném principu jako PRP pracují i systémy

typu ASP nebo ColdFusion. Jedná se však o komerční
systémy, které s ohledem na svou nezanedbatelnou cenu jsou
méně dostupné pro nekomerční využití.
6. Závěr
Autoři projektu digitálního atlasu orientačních map věří, že
přispějí k většímu rozšíření a využití orientačních map a tím
nepřímo podpoří rozmanité aktivity založené na jejich využití. Současně ověřují, že použité freewarové systémy jsou
vhodné pro řešení obdobných úloh v prostředí sítě internet.

[I] VEVERKA, B.: Topologická a tematická kartografie. Praha, Vydavatelství ČVUT 1997.
[2] ŠIMŮNEK, J.: SQL - kompletní kapesní průvodce. Grada PubIishing 1999.
[3] KOSEK, J.: - PHP - tvorba interaktivních internetových aplikací. Grada Publishing 1999.
Příspěvek byl zpracován v rámci výzkumného záměru č. 7 Fakulty
stavební ČVUT v Praze.

Lektoroval:
Ing. Pavel Zahajský,
Kartografie, a. s., Praha

Doc. RNDr. Ján Čurlík, CSc., RNDr. Peter Šefčík,
Výskumný ústav podoznaletectva a ochrany pody,
Bratislava

Doležitou súčasťou environmentálno-geochemického
mapovania Slovenska sú monoprvkové a asociačné pedogeochemické mapy, ktoré
znázorňujú priestorovú distribúciu chemických prvkov a priestorovú variabilitu relevantných podnych charakteristík. Z regionálneho
hládiska je toto mapovanie vykonávané v dvoch základných úrovniach. Prvú úroveň predstavujú geochemické atlasy v mierke J : 1000000
a druhú geochemické mapy vybratých regiónov v mierke J : 50 000, resp. v prípade mestských aglomerácii v mierke J : 25 000. Konštrukcia monoprkových máp va jorme izolínii sa zakladá na matematickom modelovaní a interpolácii údajov medzi jednotlivými odberovými miestami, bez ohládu na hranice medzi podnymi jednotkami. Na pochopenie vzájomných vzťahov koncentrácie prvkov a ich možného negatívneho posobenia na ekosystémy, je potrebné vyhotovit mapy základných podnych charakteristík. Asociačné mapy sú syntetické
mapy a poskytujú prehlád o nadlimitných koncentráciách prvkov, resp. v geochemicky anomálnych koncentráciách prvkov.
Charakterizujú sa aj doterajšie výsledky.
Pedogeochemical

Maps oj Slovakia

Summary
An important part oj environmental geochemical mapping oj Slovakia are monoelementar and associative pedogeochemical maps representing space distribution oj chemical elements and space variability oj relevant soi! jeatures. This mappingjrom the regional point oj view-is performed in two base levels. The first one is represented by geochemical atlases at the scale oj 1 : 1000 000, the second one geochemical maps oj selected regions at the scale oj 1 : 50 000 ar-in the case oj urban agglomerations-at 1 : 25 000.
Construction on monoelementar maps in isolinear jorm is based on mathematical modelling and interpolation oj data between individual places oj samples not regarding boundaries between soi! units. Better understanding oj mutual relations in concentration oj
elements and their eventual negative influence on ecosystems requires creation oj maps oj base soi! jeatures. Associative maps are
synthetic maps and offer an overview about concentrations oj elements that exceed their limits or about geochemically anomalous
concentrations oj elements. Obtained results are commented.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (SR)
odsúhlasilo už začiatkom 90-tych rokov rozsiahly geochemický program environmentálno-geochemického mapovania SR a zaradilo ho medzi prioritné vedecko-výskumné programy. Tieto programy sa postupne realizujú a poskytujú
nové údaje o stave znečistenia jednotlivých zložiek životného
prostredia, zrovnateTné so svetom.
Za začiatok moderného a systematického environmentálno-geochemického mapovania SR možno považovať pro-

jekt "Výskum geologických faktorov životného prostredia
SR" [5] v rámci ktorého boli zostavované prvé Geochemické
atlasy SR a vypracované základné metodické princípy hodnotenia a mapového zobrazenia jednotlivých zložiek geologického prostredia formou regionálnych environmentálno-geochemických máp.
Environmentálno-geochemické mapovanie SR je zamerané na zistenie primámych a sekundárnych obsahov prvkov
a látok v horninách, podach, riečnych sedimentoch, podzemných a povrchových vodách.
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2. Náplň a charakteristika

pedogeochemických

máp

Pedogeochemické mapy, ako súčasť máp geologických faktorov životného prostredia, znázorňujú priestorovú distribúciu chemických prvkov a variabilitu relevantných pódnych
charakteristík, ktoré poukazujú na stav kontaminácie pód,
ako aj ich možné rizikové pósobenie v ekosystémech. Súbor
pedogeochemických máp pozostáva z nasledujúcich tematických mapových celkov:
• monoprvkové mapy,
• mapy relevantných pódnych charakteristík (pódna reakcia
- pH/H20 a pHlKCl, obsah karbonátov, C - celkový, resp.
obsah humusu, katiónová výmenná kapacita, elektrická vodivosť a pod.),
• asociačné mapy.
Cieľom týchto máp je získať nové poznatky o fyzikálno-chemickom stave pód a majú slúžiť v komplexe máp geologických faktorov životného prostredia viacerým účelom:
• poskytovať autorizovanú dokumentáciu o zložení povrchových horizontov pód, v ktorých obyčajne nezvyklá asociácia prvkov a ich nadlimitná (anomálna) koncentrácia odráža stupeň antropogénnej (technogénnej) a geogénnej
kontaminácie a tým aj možného ohrozenia potravového reťazca,
• poskytnúť podklady na detailné priestorové vymedzenie
plóch kontaminovaných pód a sanáciu znečistených pód,
• poskytnúť podklady na komplexný monitoring znečistenia
ovzdušia, pód a vód v budúcnosti,
• v kontexte ostatných máp geofaktorov poskytnúť podklady,
ktoré limitujú alebo stimulujú optimálne využitie krajiny,
• v medzinárodnom meradle poskytnúť bázu údaj ov (BÚ)
a podkladov na zostavenie geochemických máp,
• z vedeckého hľadiska poskytnúť podklady na vyčlenenie
jednotlivých typov geochemických bariér v krajine.
Monoprvkové mapy - poskytujú obraz o distribúcii prvkov,
obvykle vo vrchných horizontoch a charaktere relevantných
pódnych vlastností, ktoré indikujú ich správanie a osud
v pódach.
Mapy relevantných podnych charakteristík - na pochopenie vzájomných vzťahov koncentrácie prvkov a ich možného negatívneho pósobenia na ekosystémy, je potrebné vyhotoviť mapy základných pódnych charakteristík ako súčasť
"monoprvkových" máp. Tieto charakteristiky pód určujú pufračné, sorpčné a neutralizačné vlastnosti pód, a tým aj správanie sa rizikových prvkov v systéme. Ďalšie charakteristiky
(zrnitosť, katiónová výmenná kapacita, elektrická vodivosť,
pórovitosť a pod.) sa odporúčajú robiť vtedy ak to vyžadujú
ciele projektu alebo povaha riešených problémov, najma ak
sú tieto mapy súčasťou vačšieho ekologického projektu.
Asociačné mapy - SÚ syntetické mapy a poskytujú prehľad
o nadlimitných koncentráciách prvkov v určitej asociácii,
resp. o ich geochemicky anomálnych koncentráciách, v tých
pripadoch kde nie sú limitné koncentrácie určené. Prezentujú
plošné rozšírenie nadlimitných obsahov prvkov vačšie ako
-A, -B a-C hodnoty (pozri rozhodnutie [4]), resp. anomálne
koncentrácie pri tých prvkov, pri ktorých sa predpokladá
možné rizikové pósobenie. Asociácia prvkov s nadlimitnými
koncentráciami nie vždy odráža ich paragénnu (zákonitú)
asociáciu v horninách (mineráloch) a v pódach. Móže byť odrazom technogénnej kontaminácie prostredníctvom imisií,
odrazom geochemických anomálií v horninovom prostredí
alebo výsledkom zmesnej koncentrácie z róznych zdroj ov
(technogénnych aj prirodzených). Asosiácia prvkov a relevantných pódnych charakteristík prezentovaných v pedogeochemických mapách:

1. povinná: As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Se,
Sn, V, Zn (prakticky totožná s prvkami, pre ktoré sú stanovené limitné koncentrácie),
2. odporúčaná:
• s možným rizikovým pósobením: Ag, Bi, Cs, F (celkový
+ vodorozpustný), Li, Rb, S (sulfidická), Sb, Sr, Y, Zr,
• pedogeneticky významné: AI (voľné formy), Ca, Fe, K,
Mg, Mn, Na, P.
Výber prvkov je závislý na účelu máp a musí sa zvažovať
na podklade predbežného poznania územia, možnej existencie geochemických bariér, resp. pritomnosti špecifických polutantov v mapovanom regióne.

3. Princípy zostavenia pedogeochemických

máp

Výsledky z terénnych a laboratórnych prác pedogeochemického mapovania SR alebo určitého regiónu sú vždy skompletizované do relačnej BÚ charakterizujúcej obsahy chemických prvkov a variabilitu pódnych vlastností. Do
pedogeochemickej BÚ sú okrem analytických výsledkov zahrnuté priestorové a popisné údaje: číslo vzorky, pódny typ
a súradnice pedologickej sondy. Používame súradnicový
systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej. Všetky
matematickoštatistické výpočty boli vykonané pomoc ou
softvéru MS EXCEL 5.0, geoštatistické modelovanie distribúcie prvkov a variability relevantných pódných charakteristík bolo vykonané pomocou softvéru Surfer (Win 32) Version 6.04. Finalizácia máp a implementácia topografickej
situácie je vykonaná v prostredí ArcView GIS Version 3.1.
Konštrukcia monoprvkových máp vo forme izolínií (rastrov) sa zakladá na matematickom modelovaní a interpolácii
údajov medzi jednotlivými bodmi (odberovými miestami),
bez ohľadu na hranice medzi pódnymi jednotkami. Tento
princip vychádza z predpokladu, že technogénna kontaminácia ako aj geogénne anomálie nesledujú bezprostredne hranice pódnych jednotiek a nemožno ich extrapolovať len pre
plochu zastúpenú určitou jednotkou.
Pri konštrukcii týchto máp, sa dodržiavajú tieto postupy:
• používajú sa len porovnateľné digitalizované súbory pedogeochemických údaj ov, ktoré umožňujú vačšiu flexibilitu
pri ich získavaní (možnosť použiť staršie údaje), zhusťovanie údaj ov na potrebných miestach a zjednodušenie kontroly BÚ pri jej postupnom napÍňaní,
• minimálna hustota vzorkovania 2 vzorky na I cm2 mapy
(optimálne 2 až 5 vzoriek podľa zložitosti pódnych pomerov),
• odbery pódnych vzoriek sa robia v sieti, pričom v základnom štvorci sa odoberajú náhodne ale s ohľadom na reprezentatívnosť vzorkovania,
• odoberajú sazmesné vzorky zjedného miesta v súlade sexistujúcimi normami na vzorkovanie pód (normy ISO),
• vyžaduje sa presná dokumentácia miest odberu vzoriek
a morfologický popis pód,
• monoprvkové mapy sa povinne zhotovujú pre všetky rizikové prvky a relevantné pódne charakteristiky,
• odporúča sa ďalej robiť monoprvkové mapy pre: hlavné, pedogeneticky významné prvky a ostatné pódne charakteristiky.
Asociačné mapy sa zhotovujú ako prieniky množín priestorovej distribúcie chemických prvkov. Pretože zobrazenie
nadlimitných/anomálnych koncentrácií všetkých prvkov
v jednej mape by bolo neprehľadné, odporúča sa rozdeliť asociáciu sledovaných prvkov do podskupín, napr.:
• As - Cu - Pb - Zn,
• Co - Cr - Ni; Cd - Hg,
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postupmi akceptovanými v Medzinárodnom geologickom
programe (IGCP) č. 360 Baseline Geochemical Mapping
Názov regionu
Jeršava-Lubeník-Hnúšťa
StrednéPovažie
Galanta
Košicemesto- abiotickázložka
VysokéTatry
LiptovskýMikuláš- Ružomberok
BanskáBystrica- Zvolen
Tibreg(Východoslovenskánížina) - slovenskáčasť
Levica- sevemáčasť

Plocha
(km2)
712
1512
982
350
1 100
560
850
2500
580

Spolu

9146

• Ba - Be - Sn; Mo - V,
• Cs - F - Li - Rb,
• Ag - Bi - S - Sb - Se.
Ak to povaha kontaminácie vyžaduje (napr. známe imisné
zaťaženie špecifickými polutatmi) možu sa vyhotoviť iné
podskupiny prvkov.
4. Prezentácia monoprvkových a asociačných máp
Pedogeochemická monoprvková mapa vo forme izolínii
alebo rastrov znázorňuje priestorovú distribúciu chemických
prvkov. Hodnoty izolínií a farebná škála rastrov je určená
z hodnot percentilov (5, 10,25,50,75,90,95,
99-ty) sledovaných prvkov. Súčasťou každej monoprvkovej mapy sú príslušné vysvetlivky, v ktorých sú udávané tieto parametre charakterizujúce distribúciu prvku:
• štatistické parametre: minimum, maximum, medián, aritmetický a geometrický priemer, štandardná (smerodajná)
odchýlka, variačný koeficient, počet vzoriek ,- analýz,
• histogram rozdelenia obsahov prvku, pričom na osi x je vykreslená početnosť hodnot v intervaloch a na osi y sú vykreslené hodnoty intervalov (tried) na základe percentilov:
5, 10, 25, 50, 75, 90, 95, 99-ty, napríklad:
Mapy relevantných pOdnych charakteristík sa vyhotovujú
z Yýsledkov podnych analýz tých istých vzoriek ako ostatné
monoprvkové mapy, ale farebná škála a rozdelenie do intervalov pri podnych charakteristikách vychádza z kategórii
zaužívaných v podoznaleckej praxi.
Asociačné mapy sú syntetické mapy a súčasťou každej
mapy sú vysvetlivky, v ktorých sa udávajú tieto parametre:
• jednotlivé nadlimitné / anomálne úrovne:
1. A ~ x < B,
2. B ~ x< C,
3. x ~ C (alebo x + 3s) pre všetky prezentované prvky,
• počet analýz (vzoriek) sledovaných prvkov, ktoré prekračujú jednotlivé nadlimitné/anomálne úrovne,
• ak nadlimitné/anomálne úrovne boli zistené len v ojedinelých sondách (vzorkách), tak sa tieto sondy vyznačia kruhovými symbol mi, vedfa ktorých je vypísaný prvok, ktorý
bol zistený v nadlimitnej/anomálnej hodnote.
5. Charakteristika doterajších výsledkov
Pedogeochemické mapovanie SR z regionálneho hfadiska
vykonávané v dvoch základných úrovniach. Prvú úroveň
predstavuje geochemický atlas v mierke I : I 000000 a druhú
geochemické mapy vybratých regiónov v mierke I : 50 000,
resp. v prípade mestských aglomerácií v mierke I : 25 000.
Kompilácia mapových podkladov, interpretačné práce, odber
vzoriek a ich analýzy boli robené v súlade s metodickými

[2, 3].

Geochemický atlas SR v mierke 1 : 1 000 000: v rámci
tohto projektu boli v podach stanovované celkové obsahy 36
chemických prvkov (AI, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co,
Cr, Cs, Cu, F, Fe, Ga, Hg, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni,
P, Pb, Rb, Sb, Se, Sn, Sr, V, W, Y, Zn) v A a C-horizontoch
a niektoré relevantné podne charakteristiky: podna reakcia
(aktívna a výmenná), obsah karbonátov a zrnitosť s ciefom
zostaviť Geochemický atlas pod SR, ktorý by v mierke
I : I 000000 charakterizoval distribúciu 36 chemických prvkov a variabilitu pOdnych vlastností v A a C-horizontoch pod
(80 máp) a zostaviť asociačné pedogeochemické mapy SR
v mierke I : 200 000 charakterizujúce rozšírenie nadlimitných koncentrácií rizikových prvkov (uvedených v rozhodnutí [4]). Geochemický atlas pod SR je zostavovaný na základe výsledkov analýz 5200 sond z celého územia SR. To
predstavuje sieť, v ktorej pripadne zhruba I vzorka na
10 km2.
Súbor regionálnych máp geologickýchfaktorov životného
prostredia v mierke 1: 500000: v rámci tohto projektu, ktorý
metodicky navazuje na prvý program, sa získavá súbor máp
geologických faktorov životného prostredia, ktorého súčasťou sú i pedogeochemické mapy. Z pedogeochemického hfadiska je tento projekt zameraný na posúdenie distribúcie niektorých rizikových prvkov podfa Rozhodnutia MP SR [4]
a variabilitu podnych vlastností v povrchových (humusových) horizontoch pod, a tiež na zostavenie pOdnych máp
skúmaných regiónoch. Uvedený projekt v podstate zhusťuje
mapovaciu a vzorkovaciu sieť v daných regiónoch (tabufka I), pričom priemerná hustota vzorkovaniaje I vzorka na
3 km2• Metódy mapovania, postupy odberov, prípravy a analýzy vzoriek sú tie isté ako boli použité pri Geochemickom
atlase SR.
Odborná obsahová náplň máp je v súlade s Metodikou na
zostavenie podnych a pedogeochemických máp [I].
6. Záver
Systematické geochemické mapovanie pod SR pomohlo vytvoriť prvý ucelený obraz o chemickom zložení pod a priestorovej distribúcii prvkov (relevantných pOdnych charakteristík) vo vzťahu ku geologickému podložiu, ako aj vo vzťahu
k niektorým významným zdrojom kontaminácie.
Medzi najviac kontaminované patria územia so starou
banskou činnosťou a spracovaním rúd. V týchto oblastiach
sa geochemicky podmienené koncentrácie prvkov prekrývajú s antropogénnymi zdroj mi kontaminácie (rozptyl materiálu z háld a odkalísk, rozptyl prachových častíc v okolí
spracovatefských závodov). Výrazne sú kontaminované
pody v oblastiach výskytu zrudne ní As, Cu, Hg, Pb, Sb,
Zn, (Pezinok, Banská Štiavnica, Kremnica, Nízké Tatry,
Spišsko-gemerské rudohorie, Slanské vrchy), kde sa obvykle vyskytujú komplikované geogénno-antropogénne
anomálie.
Z týchto oblastí sa kontaminovaný materiál rozplavoval do
inundačných oblastí, potokov a riek, v súvislosti s tým sú
toky drénujúce tieto oblasti na mnohých miestach výrazne
kontaminované. Kontaminácia aluviálnych pod je podmienená aj prenosom rozpustených foriem prvkov, ktoré sa mažu
sorbovať na organické a anorganické koloidy a sprievodné
sekundárne oxidy mangánu a železa.
S imisnými areálmi priemyselných závodov v SR na spracovanie a výrobu kovov ale aj v okolí elektrární a cementární
je spojený výskyt niektorých špecifických polutantov v are-
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áloch imisného spádu. Je napr. evidentná kontaminácia pod
chrómom v okolí ferozliatinových závodov (Dolná Orava),
fluórom v okolí hlinikárne (Žiar nad Hronom), arzénom
v okolí niektorých elektrární (Horná Nitra) a kadmiom v okolí
cementární (Banská Bystrica), pripadne aj iných prvkov,
ktoré sa rozptyfujú do okolia počas technologických procesov (cézium).
Niektoré zvýšené koncentrácie prvkov (As, Cd, Hg) v oblastiach vysokých pohori (Vysoké Tatry, Nízké Tatry, Malá
Fatra, VeTká Fatra, Javorníky) vo vyluhovaných podach indikujú cezhraničný prenos rizikových prvkov z priemyselných oblastí Čiech a Pofska.
Súčasťou geochemického mapovania je aj BÚ analytických údajov. Jej matematickoštatistické spracovanie umožnilo vypracovať súčasné pozaďové hodnoty koncentrácie prvkov a následne ich porovnanie s údajmi vo svetovej literatúre.
Tieto porovnávacie štúdie umožnia vypracovať limity na obsahy rizikových látok v podach, a tiež posúdiť stav degradácie pod, a to nielen v úzkom slovenskom ale predovšetkým
v medzinárodnom kontexte.
Súborné spracovanie výsledkov geochemického mapovania v podobe Geochemického atlasu pod SR, spolu s monografickým spracovaním takýchto máp z jednotlivých regiónov SR bude tvoriť trvalý podklad nielen na porovnávacie
štúdie ale aj na spracovanie nových environmentálnych pro-

jektov a spolu s inými médiami (horniny, vody, biomasa) poskytne možnosť syntetického spracovania hlavných environmentálnych problémov v SR.
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Využitie ArcView GIS pri tvorbe
tematických máp

Abstrakt
Súčasné softvérové balíky "desktop GIS" sa stali efektívnymi a jlexibilnými nástrojmi umožňujícími komunikáciu geografických informácií v mnohorakých podobách. Poskytujú možnosti nielen prípravy, analýzy a modelovania geografických údajov,
ale aj nástroje na ich vizualizáciu, tvorbu a tlač kartografických výstupov. V príspevku sa hodnotia vizualizačné nástroje softvéru ArcView GIS, nástroje na tvorbu mapových zostáv, ich adaptáciu na potreby používatel'a, ako aj obmedzenia ich využitia
pri tlači. Samostatná časť je venovaná tvorbe výstupných tlačových súborov na rozne periféme zariadenia, s náčtrtom technických a finančných aspektov tlače máp v malých nákladoch.
Using of Are View to Creation of Thematic Maps
Summary
Present "desktop GIS" software packages became effective and jlexible tools enabling communication of geographical information in diverse presentations. They offer chances not only to prepare, analyse and model geographical data, but also tools
to their visualisation, creation and printing of cartographic outputs. The paper classifies visualisation tools of ArcView software, tools enabling creation of map compilation, their adopting according to user requirements as welt as limitations of their
using during printing. A separate part deals with creation of output as print files on various peripherials with notes about technical and financial aspects of map printing in smalt runs.
identifikovať a pochopiť časové a priestorové aspekty údajov
[1,5].

Prepracovanosť súčasných geografických informačných
systémov (OIS) poskytuje možnosti nielen prípravy a analýzy priestorových údaj ov, ale aj nástroje na ich vizualizáciu
a tvorbu kartografických výstupov. Cenová dostupnosť softvéru, predovšetkým v kategórii tzv. "desktop OIS", vytvára
predpoklady na pokračovanie nárastu ich používania. Sposobov komunikácie medzi tvorcami priestorových informácií
a ich používatefmi ("konzumentmi") je mnoho. Medzi najpoužívanejšie však stále patria tematické mapy. Pre svoju výpovednú hodnotu a priťažlivosť sa k slovu dostávajú nové
sposoby grafickej prezentácie informácií s ciefom lepšie
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Za obdobie svojho vývoj a sa z OIS stal robustný nástroj
na správu a spracovanie priestorových údajov zahfňajúc
etapy od ich zberu až po grafickú prezentáciu výsledkov.
Doraz pri jeho vývoji po dlhé roky nebol kladený na metódy
vizualizácie a tvorbu kartografických výstupov, ale na analýzu údajov, hfadanie vzťahov medzi nimi a modelovanie.
V 90. rokoch dostupnosť výkonných softvérových a hardvérových technológií, ako rozvoj počítačovej grafiky sa stali
stimulom na vývoj metód vizualizácie údajov a tvorby náročných grafických výstupov zodpovedajúcich požiadavkám
modernej kartografie.
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GIS sa často využíva ako nástroj na tvorbu máp. Tvorba
výstupnej kartografickej zostavy - vzhfadom na používatel'ské prostredie softvéru - je pre malý nenáročný projekt
relatívne jednoduchou záležitosťou. Používatefská prívetivosť a intuitívnosť softvéru poskytuje aj laikom nástroje na
prezentáciu grafických výstupov na dobrej úrovni. Problémy
vačšinou nastávajú vo chvíli, keď sa nároky tvorcu, resp.
používatefa mapy zvyšujú. Desktop GIS nie sú primárne určené na tvorbu profesionálnych kartografických výstupov
a neobsahujú také nástroje, ktoré by umožnili doladiť detaily
robiace výsledok bezchybným. V takých prípadoch je potrebné akceptovať isté nedostatky, alebo sa začať viac angažovať v oblasti ktorej sa hovorí počÍtačom podporovaná
tvorba máp (computer aided mapping - CAM). Medzi GIS
a CAM existuje vefmi široký prienik, avšak požiadavky
oboch systémov na údaje a nástroje na ich spracovanie sa
v mnohých smeroch odlišujú. Nároky na zvládnutie profesionálneho kartografického softvéru sú podstatne vačšie,
a preto je táto oblasť výhradne doménou špecialistov. Napriek uvedeným obmedzeniam nie vždy je nevyhnutne potrebné, aby výsledky spíňali kritéria profesionálnej kvality
a GIS ako nástroj na tvorbu kartografických výstupov postačuje.
CieI'om príspevku je - na príklade Arc View GlS - poukázať na možnosti využitia desktop GIS softvéru na tvorbu tematických máp a ich tlač v malých nákladoch.

2. Príprava priestorových

údaj ov v ArcView GIS

Tradičným sposobom zberu údaj ov z papierových mapových
podkladov je vektorová digitalizácia s použitím digitizéra.
V súčasnosti sa prechádza viac na digitalizáciu priamo na
skenovaných mapových podkladoch, ktoré sú georeferencované v požadovanom súradnicovom systéme. Hoci Arc View
GIS poskytuje základnú sadu nástroj ov na oba sposoby digitalizácie, z hfadiska efektivity je softvér vhodný iba na prípravu údajov menších projektov. Niektoré etapy prípravy
skenovaných mapových podkladov (napr. georeferencovanie) je potrebné riešiť buď v inom softvéri, alebo s použitím
rozšírení (extension).
Požiadavky na efektívnu vektorizáciu rozsiahlejších projektov lepšie spíňajú špecializované
sofsvéry (napr. R2V) alebo profesionál ne systémy (napr.
ArcScan, IRAS/B, GEOVEC).
Príprave údajov je potrebné venovať významnú pozornosť,
pretože kvalita ich spracovania predurčuje ďalšie etapy manipulácie a vizualizácie. Ak sa digitalizujú údaje z roznych
zdrojov alebo rozne vrstvy z toho istého zdroja (topografickej mapy) je nevyhnutné ich polohové a logické zosúladenie
a zabezpečenie fyzickej integrity. Často je potrebné riešiť problémy ako napr. susedstvo polygónov, korektné napojenie
linií a priradenie atribútov, logická kontrola vzájomne závislých prvkov (napr. vrstevníc a vodných tokov).
Údaje v GlS tiež vznikajú ako výsledok transformácií
(vektor-raster a naopak), analýz a modelovania. V takom prípade ide o nové alebo pozmenené informácie, pričom ich
kvalita je podmienená použitou metódou (napr. v prípade interpolácie).
Údaje GIS sa vyznačujú presnou polohovou lokalizáciou,
neexistuje tu nejednoznačnosť polohovej lokalizácie, ku ktorej dochádza pri použití niktorých vyjadrovacích prostriedkov v klasických papierových kartografických dielach. Objekty bázy údaj ov GIS reprezentované vektorovou štruktúrou
údajov (body, línie a hranice areálov) majú "ostrý" charakter hranice (administratívne hranice, sídelná a dopravná
štruktúra). V prípade, že ide o objekty s plynulými spojitými

prechodmi (poda, reliéf a pod.), táto informácia musí byť explicitne vyjadrená napr. ako atribút hranice dvoch susedných
polygónov vyjadrujúci ostrosť prechodu alebo spojitými poliami reprezentovanými najčastejšie formátom rastra (gridu)
alebo nepravidelnej trojuholníkovej siete [4, 8].
Medzi údajmi GlS a CAM sú určité rozdiely vyplývajúce z účelu na aký sa používajú. Údaje v GIS sú primárne
určené na priestorovú analýzu a modelovanie a nie na tvorbu
kartografických výstupov. Sú zvyčajne ukladané ako jednoduché entity (bod, línia, areál) a ich vlastnosti sú popísané atribútmi. Na základe atribútov sa pre entitu zvolí požadovaný znak, využívaný pri vizualizácii. V báze údaj ov
určenej len na tvorbu kartografických výstupov možeme
nájsť aj údaje, ktoré z hI'adiska GlS nie sú korektné - líniové prvky reprezentované paralelnými čiarami, entity vyjadrené sposobom blízkym kartografickým znakom hrádze, prerušené vodné toky pod mostom, prerušované čiary, neuzavreté sieťové štruktúry (toky, cesty) a pod. V takýchto údajoch je zohI'adnená ich primárna funcia - tvorba
mapy, a pri ich využívaní potom nedochádza k nežiadúcim
vizuálnym efektom. Naopak, pri vizualizácii, resp. tvorbe
mapového výstupu v GIS, často dochádza k situáciám (napr.
prehustenie izolínií, prekrytie viacerých líniových prvkov
na seba), ktoré sú pri tvorbe máp tradičným (nepočítačovým) sposobom, resp. s využitím profesionálneho softvéru,
riešené špeciáInymi postupmi. K takýmto problémom často
dochádza pri zmene mierky. Z hI'adiska analýz GlS (napr.
sieťových) je potrebné mať objekty v báze údaj ov (napr.
vodné toky, cesty) uložené ako líniové prvky. Tieto však
možu v detailnejšej mierke kartografického spracovania
mať charakter ploch. Vzniká tu problém vhodného zobrazenia takýchto prvkov, pričom dochádza k chybnému zobrazeniu nielen líniového prvku, ale aj areálu tvoriaceho
pozadie.
Pri tvorbe vizualizácií je potrebné mať na pamati dve dóležité charakteristiky vektorových údajov formátu používaného v ArcView (obrysový súbor, shape file):
• v prípade niektorých typov vizualizácie je pre línie doležité v akom poradí sú jednotlivé vrcholy línie zaznamenávané - to má aj vplyv na zobrazenie pomoc ou značiek charakteristických svojim smerom (napr. šípky a iné symboly);
• areály (polygóny) nie sú uchovávané v topologickej štruktúre, ale každý areál je reprezentovaný celou obvodovou
krivkou. Pri zobrazení dvoch susedných areálov rozdielnou
obvodovou značkou dochádza k ich prekrytiu, ČO može vyústiť do neželaných výsledkov.

3. Vizualizácia údajov v ArcView GIS
Charakteristickou črtou desktop GlS je jednoduché a intuitívne používateI'ské prostredie, prostredníctvom ktorého používateI' ovláda jednotlivé funkcie systému. V ArcView je
možné vytvoriť relatívne jednoduchým sposobom kvalitné
vizualizácie priestorových údaj ov. Základom tvorby mapy je
práca s "pohI'adom" (view), obsahujúcim jednotlivé tematické a topografické vrstvy (ako aj popisy - labels - k nim
sa viažuce), z ktorých je vytvorená mapa. Jeden alebo viac
pohI'adov, s ďalšími grafickými prvkami (legenda, grafická
a numerická mierka, a ďalšie grafické a textové prvky) tvoria výstupnú zostavu (layout). Táto je predmetom výstupu
buď do roznych grafických formátov určených na ďaIšie počítačové spracovanie alebo je priamo tlačená na roznych výstupných zariadeniach [7].
Pre jednotlivé tematické vrstvy nachádzajúce sa v pohI'ade
je možné definovať ich grafickú reprezentáciu. V závislosti
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Obr. 1 Ukážka použitia

areálových

v:vplní aplikáciou rastrových :::.nakovna výre:::.e:::.mapy krajinnej pokrývky
(južná (~asť Záhorskej nížiny [3J).

od atribútov je možné kaž dej entite v tematickej vrstve priradiť určitý grafický znak. Z hIadiska možností vizualizácie
sa dajú tematické vrstvy rozdeliť na bodové, líniové, areálové
a rastrové obrazy. Vzhl"adom na skutočnosť, že ArcView GIS
v základnej konfigurácii nie je určený na spracovanie rastrových údajov sú aj možnosti ich úprav veImi jednoduché. Pre
ostatné tri (vektorové) typy entít poskytuje ArcView G1S niekol"ko znakových súborov. Tie obsahujú znaky všeobecného
charakteru,
ako aj znaky na špecifické účely (napr. hydrologické). Aj keď je výber znakov dosť široký, nie vždy výrobcom dodávané znaky dostatočne vyhovujú nárokom používatera. V takomto prípade je nutné siahnuť do ďalších
archívov znakov (prevažne vol"ne dostupných na internete),

alebo ich vytvoriť pomocou programovacieho
skriptovéhD jazykaAvenue, ktorý je súčasťou systému. Nevýhodou druhého
sp6sobu je, že kladie vysoké nároky na zručnosti používatera
a vyžaduje si základné znalosti programovania.
Alternatívnym riešením mMe byť vytvorenia jednoduchých
nástroj ov
na tvorbu grafických znakov [21.
Možnosťou vytvárania vlastných grafických znakov sa
podstatne rozširujú možnosti kartografického
znázornenia
priestorových
údajov. Pomocou Avenue je možné vytvárať
znaky na všetky 3 typy vektorových entít - body, línie, areály [61. Pre entity bodové a areálové je možné vytvárať znaky
rastrové, vektorové a kombinované
(naložením viacerých
znakov na seba). Na Iíniové entity je možné vytvárať znaky
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vektorové a kombinované. Speciálnym prípadom sú znaky
pre líniové entity tvorené z bodových znakov. Výhodou rastrových znakov je rýchlosť ich zobrazovania, ktorá je podstatne vyššia ako zobrazovanie vačších entít pomocou vektorových znakov. Pri areálových výplniach je možné
dosiahnuť vysokú zložitosť využitím rastrových znakov
(obr. 1). Nevýhodou je závislosť rastrových výplní od výstupného zariadenia, preto je potrebné pri tvorbe značiek zohradňovať rozlišovaciu schopnosť výstupného zariadenia
(monitor 70 až 100 DPI, tlačiareň 300 až 1400 DPI, osvit
1200 DPI a viac). Pomocou vektorových znakov možeme
získať kva1itné výsledky ako pri zobrazení na monitore tak
aj pri tlači, avšak narábanie so zložitejšími znakmi tohoto
typu je vel'mi náročné na výkon hardvérového prostredia. Aj
napriek tomu, že možnosti tvorby vlastných grafických znakov sú široké, vera zaužívaných symbolov nie je možné vytvoriť. Znaky v GIS však majú aj prednosti, napr. farebnú bohatosť a využívanie zložitých ikon.
Na grafické znázomenie jednotlivých tematických vrstiev
poskytuje ArcView GIS (s podporou Avenue) bohaté možnosti a funkčne je z tohoto hl'adiska vel'mi podobný systémom CAM. V desktop GIS však doposial' absentuje možnosť
zosúladenia viacerých údajových vrstiev sposobmi zaužívanými v kartografii. Pri naložení vrstiev GIS v pohl'ade može
dochádzať napr. k ich prekrytiu (katastrálna hranica pozdÍž
cesty alebo vodného toku), križovaniu raznym spasobom (železničné priecestie, viadukt a pod.) alebo vizuálnemu nesúladu susedných znakov. V kartografii sú na účely vyjadrenia
uvedenýchjavov vytvorené špeciálne znaky, ul'ahčujúce percepciu mapy, GIS takéto možnosti nemajú. Riešenie takýchto
vyjadrovacích problémov v GIS je často vel'mi náročné, nad
rámec ich plánovaných možností, a mnohé prípady vabec nie
sú riešitel'né.
4. Tvorba a tlač výstupných zostáv v ArcView GIS
Na vytváranie výsledných máp sa v ArcView využívajú výstupné zostavy (layout). Výstupná zostava umožňuje l'ubovol'nérozmiestnenie grafických prvkov v rámci definovaného
formátu. Rozmiestňovanie grafických prvkov je vel'mi jednoduché a intuitívne. Tlačová zostava maže obsahovať niekolko pohl'adov v presne špecifikovanej mierke, legendu, grafické a číselné mierky, grafy, tabufky, texty a ďalšie grafické
prvky tvoriace výstupnú zostavu (fotografie, logá, grafické
prvky vytvorené v iných grafických programoch a pod.).
Asi najvačším nedostatkom tvorby výstupných zostáv je
nemožnosť natočenia pohl'adu v rámci výstupnej zostavy. Pri
tvorbe pohl'adu sa ako referenčný polohový systém využíva
rovinná matematická súradnicová sústava (so začiatkom vl'avo
dole a vodorovným smerom osi X) a všetky údaje sú orientované v súlade s týmto systémom. Tak sú orientované aj všetky
značky a popisy (ak nie sú individuálne pootočené). V prípade, že hranica mapového listu nie je orientovaná v smere
osí X a Y (čo je bežné u kladov listov využívaných na Slovensku a v Českej republike, v prípade súradnicového systému
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Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej je potrebná zámena súradníc -Y, -X), alebo tvar územia je z hl'adiska tlače
nevhodne pootočený, bolo by žiaduce pohl'ad pootočiť
z dovodu efektívnejšieho urniestenia na tlačovom médiu,
alebo zosúladenia orientácie rámu mapového listu s ostatnými
prvkami výstupnej zostavy. I napriek tomu, že v ArcView neexistuje štandardný nástroj na natočenie pohl'adu vo výstupnej zostave, je možné tento problém vyriešiť viacerými náhradnými spasobmi, ktoré však nie sú príliš pružné a majú
svoje obmedzenia. Výsledkom takýchto operácií maže byť
správne orientovaný pohrad v rámci výstupnej zostavy, avšak
s pootočenými popismi, alebo je potrebná transformácia všetkých tematických vrstiev do lokálnej súradnicovej sústavy,
ktorá maže byť v prípadoch rastrových údajov nevratná.
Posledným krokom pri tvorbe mapy v prostredí desktop
GIS je samotná tlač výstupnej zostavy, alebo jej export do
grafických formátov určených na ďalšie počítačové spracovanie a úpravy. Spoločným znakom kartografických diel je,
že sú využívané ich používatel'om na percepciu dvoma
sposobmi - na vytvorenie si nadhl'adu a štúdium jednotlivých
detail ov. To si vyžaduje, aby výstup zostavy bol homogénny
po celej ploche mapy a zároveň boli aj dobre vyjadrené jednotlivé detaily. Zosúladenie týchto požiadaviek je najma pri
tlači vel'koformátových zostáv finančne a technicky vel'mi náročné. Preto v takýchto prípadochje potrebné pripustiť určité
kompromisné riešenia. Pri tvorbe grafických súborov určených na ďalšie spracovanie je výsledkom pri zachovaní určitého stupňa detailnosti zvačša súbor velkosti niekol'kých až
stoviek MB (v závislosti od vefkosti, obsahu a zložitosti prvkov výstupnej zostavy).
Pri tvorbe kartografických výstupov vo forme papierových
máp je možné využiť široké spektrum výstupných zariadení.
V závislosti od formátu výstupnej zostavy, nárokov na kvalitu výsledku a velkosti nákladu je možné používať tlačiame,
velkoformátové plotre alebo osvitové jednotky (ktorých výsledkom sú filmy používané na tvorbu tlačových dosiek pre
ofsetovú tlač). Samotná tlač maže byť realizovaná priamo na
výstupné zariadenie pripojené k počítaču s deskton GIS alebo
maže byť vytvorený tlačový súbor a ten vytlačený cez iný počítač. Táto možnosť je z hl'adiska tvorby máp pomocou desktop GIS vermi dOležitá, pretože nie je potrebné investovať na
nákup drahých výstupných zariadení (často prevyšujúcich niekolkokrát náklady na samotný desktop GIS), ale je možné
využívať takéto zariadenia v iných organizáciách. Specifickým výstupným tlačovým formátom je výstup súboru v jazyku postscript. Ten umožňuje následné spracovanie v počítači (použitie ArcPress, alebo iného RIP softvéru) do formátu
požadovaného roznyrni výstupnými zariadeniami, alebo tlač
na zariadení podporujúcom postscriptový jazyk. Postscriptový tlačový súbor je možné pred tlačou prezrieť a vykonať
niektoré jednoduché zmeny (rotáda, zmena mierky a pod.).
Pri tlači na výstupné zariadenia sa mažeme stretnúť s problémami vyplývajúcimi z charakteristík softvérového
a hardvérového prostredia a technických možností výstup-
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ných tlačových zariadení. Aj keď vačšina grafických softvérov umožňuje prácu v režime WYSIWYG (What You See
Is What You Get), len v obmedzených prípadoch je možné
takýto výsledok dosiahnuť. Je to dané vel'kými rozdielmi
medzi monitormi a zariadeniami určenými na tlač. Rozdiely sú najma vo výstupnom rozlíšení, a tým aj v možnosti
zobrazeni a detailov, tvorbe farebných odtieňov (subtraktívne a aditívne miešanie farieb) a v technológii tlače. VzhIadom na nekompatibilitu jednotlivých zariadení a používanie
rozdielnych ovládačov výstupných zariadení, možeme
dosiahnuť rozdielne výsledky pri tlačení jednej zostavy na
roznych zariadeniach. Preto je pri tvorbe pohIadu a výstupnej zostavy potrebné brať do úvahy vlastnosti a možnosti výstupného zariadenia a optimalizovať tak požadovaný výsledok (tabufka 1).
Pri tvorbe mapy z výstupnej zostavy možeme použiť dva
prístupy - priamu tlač na tlačové médium, alebo prípravu
podkladov na tvorbu tlačových dosiek pre ofsetovú tlač.
V prípade priamej tlače mapy na tlačové médium (papier,
pauzák, fólia) sa využívajú najma kvalitné farebné laserové
a atramentové tlačiarne a plotre. Princípom tlače je skladanie tlačového bodu zo základných farieb (purpurová, tyrkysová, žItá a čiema). Tlačiarne sa vyznačujú vysokou kvalitou tlače detailov v základných a doplnkových farbách
(červená, purpurová, modrá, tyrkysová, zelená, žItá a čiema).
VzhIadom na sposob tvorby tlačových bodov može pri tlači
detailov a malých znakov inými farbami dojsť k ich splynutiu s okolím. Pri plošných výplniach a vačších znakoch je
možné dosiahnuť vysokú plnofarebnú kvalitu, ako aj kvalitné
zobrazenie farebných prechodov. Využitie tlačiarní je obmedzené na formáty maximálne do vefkosti A2. Pri tlači vačších zostáv sa využívajú rastrové plotre, pracujúce na podobných princípoch ako atramentové tlačiame, avšak na úkor
vefkosti sa znižuje kvalita tlače. Tento sposob tlače je vhodný
najma na tvorbu máp vydávaných v jednotlivých kusoch
alebo v nízkých nákladoch a nevyžaduje si žiadne zvláštne
úpravy výstupnej zostavy.
Na tlač máp vo vačších nákladoch je z hIadiska časovej
a finančnej najvýhodnejšie použiť ofsetovú tlač. Na tvorbu
tlačových dosiek sa používajú výstupy z osvitových jednotiek. Vyznačujú sa vysokou kvalitou (1200 DPI a viac), čo
sa odzrkadIuje aj vo vyšších nákladoch na ich tvorbu. Samotná ofsetová tlač je potom už lacnejšia. Z hIadiska tlače
farieb možeme rozlíšiť dva prístupy:
1. tvorba farieb pomocou farebného modelu CMYK je principiálne rovnaká s tlačou na tlačiarnach a plotroch. Každý
tlačový bod je tvorený zo 4 základných farieb. Podobné sú
aj vlastnosti výsledných máp, ako aj spracovanie výstupnej zostavy;
2. tlač pomocou farebných výťažkov (separácie). Pri tomto
sposobe je každá farba tlačená samostatne. To umožňuje
dosiahnuť veImi vysokú kvalitu detailov v IubovoInej farbe
(pretože nevzniká kombináciou základných farieb). Na
druhej strane jednotlivých farieb nemože byť veIa, a preto
vyjadrovanie spojitých farebných prechodov nie je možné.
Tento prístup si vyžaduje aj špecifický sposob tvorby výstupných zostáv, pričom na každý farebný výťažok je potrebné vytvoriť zvlášť pohIad a výstupnú zostavu, a tieto
vytlačiť na osvitovej jednotke.

5. Záver
Náčrt možností programov desktop GlS na tematické mapovanie (na príklade typického reprezentanta ako je ArcView
GlS) nie je v tomto príspevku úplný. Zamerali sme sa najma

na niektoré aspekty jeho používania vychádzajúc z vlastných
skúseností. ArcView GlS, podobne ako iné programy v kategórii "desktop GlS" nesplňa (a ani tieto ambície nemá) parametre profesionálneho systému na tvorbu kartografických
diel, avšak pri svojej cene a "používateIskej prívetivosti" sa
ukazuje ako efektívny a flexibilný nástroj umožňujúci dobru
komunikáciu priestorových informácií v ich mnohorakej podobe.
Článok je k dispozícii tiež na Intemete http://nic.savba.sk/-geogcebe/gako99/av.htm. Príspevok je jedným z výstupov dosiahnutých
riešením projektu č. 2/4065 "Hydrogeografická regionálna typizácia Slovenska s využitím technológie GIS" (podporeného grantovou
agentúrou VEGA) na Geografickom ústave SAV v roku 1999.

[1] BUTfENFlELD, B. P.-MAKANESS, W. A.: Visualisation. In:
Geographicallnformation Systems: Prínciples and Applications.
Maguire, D. J.-Goodchild, M. F.-Rhind, D. W. (eds.) Essex,
Longman Scientific & Technical 1991, s. 427-443.
[2] CEBECAUER, T.: Aký je Dialog Designer pre ArcView. GEOinfo, 1998,8, č. 1, s. 14-15.
[3] FERANEC, J.-CEBECAUEROvA, M.-CEBECAUER, T.-HUSAR, K.-atAHEL, J.-PRAVDA, J.-ŠÚRI, M.: Analýza zmien
krajiny aplikáciou údajov diafkového prieskumu Zeme. Geographia Slovaca, 13, 1997.64 s.
[4] GOODCHILD, M. F.: Geographical information science. International Journal of Geographicallnformation Systems, 6, 1992,
č. I, s. 31-45.
[5] MITAŠOVA H.-BROWN, w. M.-HOFlERKA, J.: Multidimensional dynamic cartography. Kartografické listy, 2, 1994, s.
37-50.
[6] Using Avenue: Customization and Application Development for
ArcView. Redlands, Environmental Systems Research Institute
Inc. 1996. 260 s.
[7] Using ArcView G1S: The Geographic Information System for
Everyone. Redlands, Environmental Systems Research Institute
Inc. 1996. 350 s.
[8] WANG, F.-HALL, G. B.: Fuzzy representation of geographical
boundaries in GIS. International Journal of Geographicallnformation Systems, 10, č. 5, 1996, s. 573-590.
Do redakcie došlo: 9. 4. 1999
Lektoroval:
Ing. Stefan Spaček,
GKÚ Bratislava

U příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické
v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství pořádá Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně
XI. mezinárodní

vědeckou konferenci.

Konference se uskuteční ve dnech 18.-20. října 1999 a její jednání budou probíhat v odborných sekcích. Sekce č. 4 - Geodezie
a kartografie - má dvě části: 4.1 Geodetická problematika, 4.2 výuka geodezie na vysokých školách. Na vědeckou konferenci naváže
konference
doktorandů,
opět rozdělená do odborných sekcí.
Místem jednání je Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 95.
Garantem sekce Geodezie a kartografie je doc. Ing. JosefVitásek,
CSc., tajemnicí sekce je Ing. Helena Ryšková.
Tel.: 05/72 61 223,72 61 201
E-mail: gdmah@fce.vutbr.cz
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Ing. Jiří Kučera,
Zeměměřický úřad,
Praha

Tiskové výstupy mapových děl
v příštím desetiletí

Navržení nejvhodnějšího tiskového výstupu pro mapová díla vzhledem k nastávajícím změnám technologií zpracování tiskových podkladů. Je jím přímý digitální tisk.

The most suitable print output for map series is proposed that regards the forthcoming technological changes of map bases.
Jt is the direct digital print.

Podstatné změny technologií zpracování mapových děl, jak
státních tak komerčních, za posledních osm let byly umožněny výrazně se rozvíjející výpočetní technikou a zároveň
vynuceny podstatnými změnami ekonomických podmínek.
Podniky a organizace, které chtějí přežít a rozvíjet se, musí
nutně transformovat výrobní i ekonomickou sféru. Pro obor
kartografie to znamená urychlený ústup od analogových technologií výroby mapových podkladů a důsledný přechod na
technologie digitální. Cílem referátu není řešit či popsat vznik
databáze pro mapové dílo či digitální kartografický model,
ale řešení technologie zpracování tiskových podkladů a zejména navržení nejvhodnějšího tiskového výstupu pro mapová díla.
1. Jaký je vztah mezi polygrafií a kartografickou
polygrafií?
Kartografická polygrafie je součástí výrobního oboru polygrafie a zaměřuje se na přípravné reprodukční práce, reprodukci, tisk a knihařské zpracování kartografických děl (map
a atlasů). Porovnáme-Ii oba obory, zjistíme, že mají řadu
shodných prvků. Patří k nim stroje, základní technologie
a rozhodující materiály. Rozdíly jsou ve zpracování a uchování obrazu, textu, při finálním zpracování a při uchování tiskových podkladů.
Polygrafie obdrží ke zpracování barevnou předlohu zpracovanou autorem. Výsledkem klasického kartografického
zpracování map jsou zpravidla černobílé vydavatelské originály, většinou rozložené podle barevnosti jednotlivých prvků.
Jim často předchází zpracování sestavitelného originálu
a jeho reprodukce, tj. vyhotovení podkladu pro zpracování
těchto vydavatelských originálů. Výsledný barevný obraz se
tedy u map analogově zpracovaných vytváří až ve fázi jejich
nátisku či barevné soukopie.
Barevnost obrazu bývá v polygrafii dána většinou standardním čtyřbarvotiskem. U map je barevnost obrazu individuální - závisí jak na jejich obsahu, tak i na grafické představě redaktora. I když už nyní je převážná většina map
koncipována pro čtyřbarvotisk, setkáváme se často s mapami
tištěnými v pěti, šesti, osmi i více přímých barvách.

Rozdíly při zpracování textů map a např. knižní produkcí
vyplývají z nutnosti zkoordinovat aktualizovaný obsah mapové části kartografického díla s textovými doplňky map (doprovodný text, rejstřík). Tento problém u knižní produkce
není.
Při klasické technologii zpracování mapových podkladů
mimo filmů a zejména materiálů pro kopírování při denním
světle ("day-light" filmy) se využívá kopírování na plastické
fólie PVC ovrstvené světlocitlivou vrstvou, diazofolie (PET
podložka), rycí vrstvy (negativní i pozitivní), sloupávací
vrstvy. Tyto materiály polygrafie nevyužívá, nebo jen v omezené míře. Přechodem z klasické technologie zpracování mapového obsahu na digitální se rozdíly mězi polygrafií a kartografickou polygrafií zmenšují.
Silný tlak na odstraňování ekologicky závadných materiálů nutí jak polygrafii, tak i kartografickou polygrafii přejít na digitální proces zpracování tiskových podkladů.
V současné době se v kartografické polygrafii nejčastěji
používá technologie zpracování názorně vyjádřená na
obr. I. Kartografickou výrobu lze rozdělit do tří základních
fází: předtisková příprava (předtisk), tisk, dokončovací
zpracování.
Pod pojmem klasický ofsetový tisk rozumíme tisk na
běžném archovém ofsetovém stroji z běžné tiskové formy
připravené z digitálních dat buď konvenční reprodukční
cestou přes film nebo přímým osvitem speciální tiskové desky ve speciálním osvitovém zařízení (Computer-to-Plate).
Technologie předtiskové fáze, využívající fotografického
filmu jako záznamového materiálu počítačem vytvořené tiskové předlohy, zahrnuje postup optického kopírování transparentní filmové předlohy na fotocitlivou tiskovou desku.
Z analýzy současného stavu vyplynulo, že v předtiskové přípravě jsou určité nedostatky. Část mapových podkladů
(značná část) je zpracována analogově, z čehož vyplývá neschopnost rychle reagovat na změny a podklady včas aktualizovat. Digitální zpracování podkladů je rychlejší, modifikovatelné, ekonomické. Výhodou je i uchovávání tiskových
podkladů na magnetických nebo jiných médiích. Toje zřejmý
budoucí směr vývoje v předtiskové přípravě v návaznosti na
klasický ofset.
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Zvláštní pozornosti si však zaslouží vlastní tisk. Až dosud
jsou mapová díla tištěna téměř výhradně oťsetem z přímých
barev či čtyřbarvotiskem
CMYK. Požadavky na kvalitu vytištění mapového díla ve spojení s počtem výtisků (obvykle
mezi 5 000 až 100000 ks) předurčovaly archový oťset ve 20.
století jako nejvhodnější tiskovou techniku. Archový oťset

splňoval podmínky pro soutiskové parametry, variabilitu barevnosti, potiskovatelnost
materiálů, dodržení velikosti tiskového bodu a rozlišitelnost rastrů. V posledních letech však
nejen v České republice (ČR), ale celosvětově se trvale snižují vysoké tiskové náklady a narůstají požadavky počtu zakázek od I ks do 2 000 výtisků. Tisknout "on demande",
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tj. dle skutečné potřeby se stává nutností, stabilizace a opakování kvality, tisk na počkání, nátisk i náhled za provozu
samozřejmostí, nemluvě už o požadavcích na zmenšení výrobních prostor, snížení počtu pracovníků apod. Žádá se kvalitní barevnost i při malých počtech výtisků, vysoká kvalita
a extrémní pohotovost.
Dosavadní tiskové techniky uspokojují tyto požadavky jen
za cenu komplikovaných a stále dražších strojů. Zdá se, že
řešení se našlo! Je jím digitální tisk, který je po několikaletém rychlém rozvoji schopen uspokojit většinu výše uvedených požadavků.

Za pět let produkčního využívání přímého barevného digitálního tisku na strojích Xeikon Dep (digital colour printing)
- viz obr. 2 - byla tato nová tisková technika rozšířena do
všech oblastí výrobků a stabilizována ve vysoce věrné a opakovatelné kvalitě. Je to dáno skutečností, že tisk je prováděn
přímo z digitálních dat na nosičích přes rychlý RIP (Raster
Image Processor), bez mikroproduktů a bez mezioperací,
které do konvenčních tiskových technik vnášejí výkyvy a nestabilitu. Odpadají mokré procesy vyvolávání (film, kopíro-
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vací vrstva), nepoužívají se ředidla a rozpouštědla v tiskových barvách.
Digitální tisk je po tisku ihned suchý a může být ihned dále
zpracován, protože tiskové barvy - suché tonery - neschnou
vsakováním a odpařováním ředidel, nýbrž jsou fixovány na
tiskovém nosiči tepelně. Tiskne se na papíry a kartóny od 60
do 300 g/m2, plastové fólie a pokovené nebo kovové flexibilní materiály včetně vodovzdorných podložek. Výsledný
tisk lze lakovat, laminovat a tvarovat ihned po tisku.
Xeikon tiskne na elektrografickém principu jednostranně
i oboustranně v kompletní stabilizované stupnici CMYK 4+4 barvy nebo v libovolné kombinaci počtu barev. Dosažená kvalita je přinejmenším rovnocenná s ofsetem, protože
reprodukční a obsahové hodnoty se přenosem nemohou změnit. Volit lze všechny známé typy rastrů, od linkového a klasického oťsetového až po stochastický, frekvenčně modulovaný, případně zrnitý rastr podobný fotografickému zrnu.
Rozlišení je 600 I/cm v 64 stupních šedé. RIP exportuje
obraz ve formě bitmapy pro každou barvu na každý z osmi
optických světlocitlivých válců, které přenášejí suchý toner
na papír nebo fólii. Obraz odpovídá přibližně rastru 70 l/cm
v konvenčních tiskových technikách. Čitelné je písmo do
0,5 mm, i když v kartogratii je nevyužijeme.
Xeikon tiskne z kotouče, který lze snadno za cca 4 minuty
vyměnit, v šiřích 320 a 500 mm, což umožňuje tisknout nejen standardní normalizované formáty 82, 83, A3 a A4, ale
také pásy a atypické dlouhé formáty do délky 8-12 m nebo
do kotouče. Ve spojení se stále většími kapacitami paměti
a stále vyššími rychlostmi, které dává moderní RIP, lze provádět tisk celých publikací nebo souborů map metodou elektronického snášení v celém kom pletu najednou - např. atlasu
map - v libovolném nákladu od jednoho kusu do desítky, případně stovky výtisků. Můžeme tedy tisknout konvenčně po
signaturách jako v ofsetu nebo ve snesených kompletech.
Pásy lze nadto slepovat do velkých formátů na velkoplošné
mapy nebo billboardy.
Dnešní dokonalá a čistě digitální technologie prepressu přípravy pro tisk - se spojila s přimým digitálním tiskem v jeden technologicky jednotný, bezodpadový a ekologicky zcela
čistý proces, který není ekonomicky omezen v malých
a středních nákladech, umožňuje naprosto věrný nátisk, náhled, beze ztrátové mutace, opravy, reedice a posléze dotiskování nákladů podle skutečné potřeby bez nároků na sklad.

Dotisk je zcela věrný po jakkoliv dlouhé době a je proveden
velmi rychle a ekonomicky. Proces májen dvě fáze: digitální
prepress a přímý digitální tisk.
V kartografické výrobě slouží přímý digitální tisk ve všech
fázích vydavatelského procesu:
A. v přípravě map jako kusový náhled a předloha k připomínkám, korekturám a schvalování,
B. v omezeném počtu jako akviziční nabídkový náklad v desítkách kusů pro průzkum trhu a odbytu a pro nabídku komerčních kompletací,
C. v tisku produkčního nákladu,
D. při dotisku libovolného množství, při reedicích,
E. jako předloha pro ofset při vysokých nákladech.
Výhodou je nejen pohotovost a rychlost ve všech těchto
fázích, ale i skutečnost, že nevznikají žádné ekonomické ani
materiálové ztráty (film, chemikálie, montáže archů, tiskové
desky), protože veškeré změny, mutace a opravy probíhají
digitálně.
Samostatnou předností je tisk na syntetické a metalické
povrchy pro mapy a tiskoviny, určené do vlhkého a nestandardního prostředí a pro speciální nebo vojenské účely, k pracovním a terénním strojům, vozidlům apod.
Hodinový produkční výkon je přepočítáván na plošné jednotky A4 ve všech barvách. Menší typ Xeikon DCP 32 má
výkon 2 300 stranA4, oboustranně potištěných, větší typ Xeikon DCP 50 tiskne výkonem 3 000 stran A4 oboustranných.
Soutisk barev je přesný, protože je dán samotným digitálním
principem.
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V ČR a Slovenské republice pracuje již 2 roky několik
strojů (obr. 3) a je zajištěn i kvalifikovaný servis a konsignační sklad u firmy Printa, s. r. o., Praha 6. V oblasti střední
a východní Evropy pracuje několik desítek strojů, celosvětově cca 2 500 strojů. Na přelomu století se očekává další
zvětšení formátu i výkonu a rychlejší RIP v souladu s rozvojem výpočetní elektroniky, na němž výkon závisí. Probíhá
stálý pokles ceny spotřebních materiálů.

Porovnáme-li konvenční technologický proces s digitálním
za předpokladu, že oba vycházejí ze stejných dat DTP (Desk
Top Publishing) - (obr. 4), je zřejmé, že přímý digitální tisk
je ideální pro vytištění nejen státního mapového díla, ale
i ostatních mapových produktů, pokud se nákladově pohybují v rozmezí I až 3 000 ks výtisků a podklady jsou digitálně zpracovány. Odpadá osvit filmů, tiskové desky pro nátisk a tisk, archová montáž. Tím se technologický proces
zjednodušuje a konečný výsledek urychluje. Digitální tisk
v žádném případě nepovažuji za náhradu klasického ofsetového tisku. Pro oblast malých nákladů je však ekonomičtější
a operativnější, a to při dosažení kvality ofsetového tisku.

V rámci výstavy Embax 99 jsme provedli s laskavým dovolením firmy Printa, s. r. o. zkoušku tisku I listu základní mapy
ČR I: 10 000 na Xeikonu DCP 50 D (obr. 5, 6). Tato zkouška
je plně srovnatelná s ofsetem a její ukázku předvedeme na
kartografické konferenci v Bratislavě.

[1] BRÁTOVÁ, R.: Projekt moderní tiskárny specializované na kartografické tituly. [Diplomová práce.] Pardubice 1997. Univerzita
Pardubice.
[2] MIKSOVSKÝ, M.: Kartografická polygrafie a reprografie. Praha
1994.
[3] NAJBRT, V.: Typografia, 100, 1997, č. 6.
[4] TEJKAL, R.: Print publishing, 8(45), 1999, č. 2.

Lektoroval:
Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.,
katedra mapování a kartografie FSv ČVUT v Praze

Ing. Jiří Kanis,
Praha

Česká kartografie v roce 1999

Poprvé jsem se zamýšlel nad stavem české kartografie (především té komerční) na stránkách časopisu Zeměměřič v roce
1994. V polovině roku 1997 jsem se tamtéž pokusil podrobněji shrnout stav kartografie v České republice (ČR) po třech
letech. V tomto příspěvku se pokusím shrnout situaci v tomto
oboru na začátku turistické sezóny roku 1999.
1. Rozvoj konkurenčního

prostředí

Ještě v roce 1991 měla Kartografie, s. p., (v letech 1988-1990
- Geodetický a kartografický podnik v Praze, s. p., od roku
1992 Kartografie Praha, a. s.) monopolní postavení ve všech
oblastech vydávání map. V letech 1991 až 1994 začaly rozvíjet kartografické aktivity její pozdější konkurenční firmy
(řazeny podle abecedy, ne podle významu) - Geodezie Brno,
Geodézie ČS, Klub českých turistů, P. F. Art, SHOCart, Topograf, Žaket a další. Naše země je též kolbištěm zahraničních kartografických nakladatelů, které zde zastupují jejich
vlastní pobočky nebo čeští obchodní partneři (Alpy, Euroverlag, Freytag u. Berndt, KadeL, Stiefel a do roku 1994 GeoCenter International, později GeoMedia). Takže dnes v ČR
působí několik desítek zpracovatelů, vydavatelů a distributorů map, atlasů a průvodců, kterých se prodá za více než
250 mil. Kč.
2. Problematické

tituly?

Obrovská konkurence je dnes ve většině druhů map a atlasů.
Nejvýraznější je v oblasti plánů měst. Specifická situace je
v Praze, protože má již víc druhů plánů a větší množství vy-

daných titulů než všechna srovnatelná evropská velkoměsta.
Na příkladu Prahy uvedu rozsáhlou šíři sortimentu dnešní
mapové produkce: skládané plány v měřítkách I : 5 000 až
I : 24000, mapy centra originálně složené a vlepené do kartonových obálek, nástěnné plány až do formátu 1,60 x 1,20
m (v jedné státní instituci visí dokonce plán o rozměrech
5,50 x 2,60 m), atlasy (od miniatlasu 60 x 90 mm do formátu
235 x 370 mm). Atlasy Prahy jsou šité drátem, lepené, na
spirále odkryté či "skryté" nebo vázané v tuhých deskách. Je
možné si vybrat plán podle způsobu zpracování - klasický
kartografický plán (zpracovaný obvyklými kartografickými
vyjadřovacími prostředky a se symbolickými značkami), pohledový plán, ortofotoplán nebo digitální plán na CD-ROM.
Většina vydavatelů z jednoho mapového podkladu vydává
několik titulů, které se liší měřítkem, rozsahem zobrazeného
území, knihařským zpracováním anebo pouze obálkou.
Takže celou Prahu nebo její části dnes najdeme ve více než
200 titulech! Praha je v tomto ohledu v ČR výjimečná, přesto je obtížné najít obec, která nemá alespoň jeden plán. Začínají dokonce vznikat atlasy měst: P. F. Art Brno vydal v roce
1997 atlas moravských měst (s 50 plány) a v roce 1998 atlas
českých měst (100 plánů).
Podobná konkurence je i v oblasti automap a autoatlasů
ČR. Neznám jinou evropskou zemi, kde se prodává II druhů
(mám na mysli samostatné podklady s osobitým značkovým
klíčem) podrobných autoatlasů a automap ČR:
I : 100 000 - 2 (Geodezie Brno + Geodézie ČS, Kartografie
Praha),
I : 150000 - I ( Kartografie Praha),
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1 : 200 000 - 5 (Geodezie Brno + Geodézie ČS, GeoMedia,
1 + 1*Kartografie Praha, Mairs),
1 : 250 000 - 2 (GeoMedia, SHOCart),
1 : 300000 - 1*(GeoMedia).
Dohromady včetně tzv. industrálních obálek (benzinové
distribuční společnosti, velkoobchody, hypermarkety apod.)
lze v současné době koupit asi 50 autoatlasů ČR v podrobných měřítkách, které zobrazují a popisují všechna sídla
(l : 100 000 až 1 : 200 000) nebo většinu sídel (asi 95 %,
1 : 200 000 až 1 : 300 000). V automapách a autoatlasech ČR
méně podrobných měřítek existuje ještě větší konkurence.
Může se zdát, že v oblasti turistických map je konkurence
méně dramatická. Na první pohled tomu tak je, ale při podrobnější analýze zjistíme, že vedle sebe existují 2 ediční
řady zpracovávané klasickou kartolitografickou metodou,
které souvisle pokrývají celé území státu:
- téměř 100 map 1 : 50 000 Klubu českých turistů,
- 45 map převážně v měřítkách 1 : 100 000 - Kartografie
Praha.
Navíc v současné době vznikají další soubory turistických
map vytvářené digitální metodou:
- 70 cykloturistických map od zlínského SHOCart, které letos pokryjí asi 70 % území ČR,
- asi 70 turistických map 1 : 50 000 vzniká spoluprací Kartografie Praha a SHOCart (první mapy z této řady byly vydány v září 1998, do konce roku 1999 je plánováno pokrytí
více než třetiny území),
- téměř 170 map v měřítku 1 : 75 000 - Geodezie Brno a Geodézie ČS (projekt avizovaný již na jaře 1997 jako Atlas turistických map; dosud vydána asi jen třetina mapových listů
především Geodezií Brno), termín dokončení celé ediční
řady není známý.
Kromě zmíněných souvislých edičních řad existuje v turisticky exponovaných oblastech až 5 dalších turistických
map. Pro srovnání uvedu, že v Evropě není samozřejmě ani
pokrytí celého státu jednou řadou podrobných turistických
map.
O něco menší konkurence je dosud v automapách a autoatlasech zahraničních území a plánech zahraničních měst.
Zdeje u nás zaprvé menší poptávka a zadruhé dostatek kvalitnich produktů vydaných především v Německu a v Rakousku. Ve školní kartografii má zatím dominantní postavení Kartografie Praha. Podle dostupných informací
Geodézie ČS intenzivně připravuje školní mapy a atlasy
a Geodezie Brno snad také v této oblasti podniká určité
kroky.
3. Ceské kartografické

firmy

V současné době působí v ČR více než 30 firem, které vytvářejí nebo ovlivňují zdejší kartografický trh. Hospodářské
výsledky firmy většinou tají, proto je obchodní obrat (nebo
jeho odhad) uveden jen u některých firem. Kartografické
firmy lze rozdělit do čtyř hlavních skupin:
A. Firmy zabývající se hlavně distribucí a prodejem map
jiných vydavatelů (seřazeny podle známých tržeb, neplatí o firmách SHOCart Bohemia a ZES, o kterých nemám potřebné informace):
GeoMedia, s. r. o., Praha vznikla v roce 1994. Jejím předchůdcem byl GeoCenter International Praha (založený v roce

1991) zaměřený hlavně na prodej map vzniklých v Bertelsmannově mediálním impériu. Od roku 1998 dceřiná společnost Kartografie Praha. Zabývá se distribucí produktů Kartografie Praha, Falk, SHOCart, částečně Geodezie Brno,
VKÚ Harmanec aj. Ve své nabídce má průvodce nakladatelství Olympia, Polyglot!, NeBes, Soukup & David atd. Zabývá se též vlastní vydavatelskou činností - v české verzi vydala celkem přes 60 průvodců Polyglot!, NeBes a AA a řadu
geografických publikací a atlasů. Obrat za rok 1998 překročil 115 mil. Kč.
Freytag u. Berndt, Praha působí v ČR od roku 1990 jako
pobočka nejvýznamnějšího rakouského kartografického nakladatelského domu. Kromě produktů mateřské firmy má
v nabídce mapy a atlasy Geodézie ČS, Geodezie Brno, KČT
a průvodce firmy K1etr.
KadeL, s. r. o., Praha zastupuje v ČR zájmy největšího evropského kartografického vydavatele - Mairs Geographischer Verlag. Navíc vydává obrazové průvodce. V posledním
období jsou tyto výrobky v distribuční síti méně vidět.
Trasa, s. r. o., Praha je prodejní organizací Klubu českých
turistů, zajišťuje redistribuci turistických map 1 : 50 000.
SHOCart Bohemia, s. r. o., Praha vznikl v roce 1999 a nahradil SHOCart Praha, s. r. o. Jak vyplývá z názvu, zaměřuje
se hlavně na distribuci map zlínského SHOCart.
ZES, a. s., Brno patří firmě P. F. Art, s. r. o., Brno a zabývá
se prodejem a distribucí map, atlasů a CD-ROMů této firmy.
Kromě výše uvedených distribucí, které zajišťují zásobování knihkupectví, benzinových čerpadel, supermarketů,
hypermarketů, stánků ajiných prodejních míst, lze mapy koupit také v několika specializovaných mapových prodejnách. Největší prodejnou se může pochlubit Geodezie Brno
- GEOCART, která se nachází v brněnském sídle firmy.
V Praze je několik prodejen. Největší sortiment nabízí ITM
(lnternational Travel Map) na Senovážném náměstí, cestovní
kancelář KIWI v Jungmannově ulici, GeoMedia v ulici Františka Křížka a MAPIN ve Štefánikově ulici.
B. Kartografická nakladatelství s rozsáhlými edičními
programy. Tuto skupinu tvoří pětice českých a moravských nakladatelů (firmy jsou seřazeny podle tržeb, údaje
o firmě P. F. Art neznám, proto je zařazena na konci):
Kartografie Praha, a. s. v dnešní podobě vznikla v roce 1991
(a. s. od roku 1992) delimitací map pro veřejnost a školy
z Geodetického a kartografického podniku v Praze, s. p., (civilní státní mapové dílo zůstalo v dnešním rezortu ČÚZK,
jmenovitě v dnešním Zeměměřickém úřadu). Proto je Kartografie Praha následovnicí kartografických aktivit rezortu
geodezie a kartografie v oblasti map a atlasů pro školu a veřejnost a mohla letos oslavit 45. výročí zahájení činnosti. Je
nakladatelstvím s úplným sortimentem map a atlasů nejen
z území ČR, ale i ze zahraničí (včetně školní kartografie).
Kromě toho má v nabídce multimediální atlasy na CD-ROMech, průvodce a geografické encyklopedie. Intenzivně spolupracuje s řadou českých, slovenských i zahraničních nakladatelů. V létě 1998 prodala vlastní polygrafický provoz
tiskárně Libertas. Obchodní obrat v roce 1998 překročil
90 mil. Kč.
SHOCart, s. r. o., Zlín vznikl v roce 1991. Zpočátku firma
zpracovávala převážně mapy pro orientační běh. Postupně vytvořila plány 40 měst a městské atlasy Prahy, Brna a Ostravy.
Velice ceněná je edice cykloturistických map 1 : 75 000, vodácké průvodce českých řek včetně kilometráže. V edičním

1999/199

Geodetický a kartografický obzor
200 ročník 45/87,1999, číslo 7-8

plánu nechybí zimní turistické mapy, automapy ČR a SR
1 : 500000, autoatlasy ČR a SR 1 : 250 000 (zajímavý je autoatlas Autokemping ČR 1 : 250 000), mapa hradů a zámků
ČR, automapa střední Evropy 1 : 900 000 a řada jiných map.
Obrat firmy se blíží 40 mil. Kč.
Geodézie ČS, a. s. vznikla v roce 1992 aje vlastně geodetickou firmou s poměrně samostatným kartografickým nakladatelstvím. Jádro tohoto nakladatelství se nachází
v České Lípě a v Praze. V nabídce má všechna okresní města
ČR, automapu a autoatlas ČR 1 : 400 000 a auto atlasy ČR
1 : 100 000, 1 : 200 000, autoatlas ČR a SR 1 : 200 000
(autoatlasy ČR a SR 1 : 100000 až 200 000 společně s Geodezií Brno). Důležitým počinem bylo vytvoření GEOBÁZE - digitálního autoatlasu ČR 1 : 100000 společně s asi
150 městy na CD-ROMech. Vydává též turistické mapy
1 : 50 000 a I : 75 000, turistický atlas Krkonoš 1 : 25 000,
mapu hradů a zámků ČR. Avizuje vydání školního atlasu
světa a školního atlasu ČR, v letech 1998 a 1999 bylo vydáno několik školních nástěnných dějepisných a zeměpisných map. Obrat kartografického nakladatelství pravděpodobně přesáhl 30 mil. Kč.
Geodezie Brno, a. s. byla založena v roce 1992 a převážně
(podobně jako Geodézie ČS) se zabývá geodetickou činností. Kartografické vydavatelství sídlí v samostatné budově společně s malou tiskárnou. Zaměřuje se na vydávání
plánů měst (hlavně moravských), společně s Geodézií ČS
vydala autoatlasy ČR 1 : 100 000, 1 : 200 000, autoatlas
ČR a SR 1 : 200 000. Má vlastní automapu Evropy
I : 3,6 mil., vydává turistické mapy z území Moravy I : 75 000.
Kromě toho vydává zahraniční průvodce. Připravuje k vydání automapy a auto atlas východní Evropy 1 : 500 000,
pravděpodobně také CD-ROM ČR a školní atlas světa atd.
Obrat kartografického vydavatelství se pohybuje kolem
25 mil. Kč.
P. F. Art, s. r. o., Brno vznikl v roce 1992. Specializuje se
hlavně na mapy a atlasy pro firmy, úřady a instituce. Vlastní
podklady více než 200 měst z území ČR a SR a automap
a autoatlasů ČR a SR I : 500000. Vydává nástěnné mapy
ČR, světa a Evropy. Z podkladů jiných firem zpracovávají
mapy okresů a regionů v měřítkách I : 150000 až 250 000.
Vydává dopravní mapy měst, železniční mapu ČR aj. Nejvýznamnějšími vydavatelskými počiny jsou atlasy českých
a moravských měst, v roce 1999 se připravuje atlas okresních měst doplněný mapami okresů 1 : 200 000 až 250 000.
Má vlastní tiskárnu a DTP.
C. Kartografická nakladatelství specializující se na některé druhy map (včetně firem, u nichž vydávání map
tvoří alespoň polovinu obratu jejich činnosti - jsou seřazenyabecedně):
B. A. T. Program, s. r. o., Rožnov pod Radhoštěm se specializuje na pohledové mapy regionů, měst a obcí většinou pro
okresní a městské úřady. Dále firma vydala pro veřejnost
mapy přírodních, kulturních, církevních a židovských památek ČR a kulturních památek jednotlivých regionů ČR.
BEMA, Praha se zaměřuje na vydávání plánů Prahy pro turisty, zpracovává i jiná města, připravuje automapu ČR.
Geodézie Krkonoše, s. f; o. vydávala hlavně ve svém pracovišti v Lázních Bohdaneč plány měst a plány krkonošských
středisek a turistickou mapu Krkonoš. Tato činnost bude
s největší pravděpodobností výrazně omezena. Většinu kartografických aktivit od Geodézie Krkonoše pravděpodobně
převzala firma Maping propag studio, Lázně Bohdaneč.

JENA, Šumperk (Jesenické nakladatelství) vydává plány
měst a turistické mapy z oblasti Šumperska, Jesenicka, Olomoucka a Orlických hor.
Klub českých turistů (KČT), Praha vydává ve spolupráci
s VKÚ Harmanec edici turistických map I : 50 000, která
koncem roku 1997 pokryla celé území ČR.
M'Plan, Mariánské Lázně vydal několik panoramatických
plánů českých měst.
NEKO, s. r. o., Praha vydává sérii informačních příruček pro
motoristy a turisty pod názvem DASIS. Hlavní součástí každé
brožurky jsou přehledné automapy, plány měst, turistické
nebo pohledové mapy převážně od jiných kartografických nakladatelů.
ROSY, Mělník vydalo několik podrobných turistických map
I : 25 000 z oblasti Krkonoš, severních i západních Čech
a Mělnicka. Kromě toho zajišťovalo redakční práce pro KČT.
STIEFEL, Vyškov 1 Bratislava je známý hlavně nástěnnými
mapami ČR, Evropy, světa, velkých měst a dějepisnými tabulemi.
Žaket, Praha nabízí plány některých českých měst, automapu
ČR, mapu hradů a zámků aj. Má vlastní tiskárnu.
D. Firmy nabízející mapy (produkce map je pouze jednou
z jejich činností, často vedlejší - jsou seřazeny abecedně,
ne podle významu):
Alpy, Lysá nad Labem je cestovní kanceláří a nabízí horské
průvodce a turistické mapy, distribuuje mapy Kompas (Rakousko).
Euroverlag, s. r. o., Plzeň v minulosti vydával velké množství reklamních plánů měst a regionů. Dnes málo viditelný,
zaměřuje se na jiné aktivity.
GARP, Hradec Králové vydává reklamní plány měst a regionů převážně ve východních a středních Čechách.
Geodis Brno, s. r. o. zpracovává orientační tabule měst (dnes
vlastní přes 70 podkladů měst). Dále ve spolupráci s Kartografií Praha vydává ortofotoatlasy měst - Praha (navíc ve
spolupráci s IMPI - Institut městské informatiky hl. m.
Prahy), Brno a Plzeň.
Mach, Úpice se zaměřuje na reklamní mapy měst a regionů
převážně ve východních Čechách.
Nord Service, Opava je reklamní agentura, která má ve své
nabídce např. automapu ČR a plán Prahy.
T-mapy, s. r. o., Hradec Králové zpracovává na zakázku
úřadů a jiných firem plány měst. Spolupracuje se SHOCart
a Kartografií Praha.
Topograf, s. r. o., Praha např. zajišťuje služby z oblasti kartografie a mapování pro KČT a Armádu ČR.
Kromě výše uvedených firem ve svém okolí určitě znáte
další firmy, které občas vydají mapu či plán města. To poměrně snadno umožňují nejnovější grafické softwary Adobe
Illustrator, O-CAD (určen hlavně k tvorbě map pro orientační
běh, ale úspěšně jej používají pro klasickou kartografickou
tvorbu firmy SHOCart, Geodezie Brno a Geodézie ČS) či
Freehand.
Nesmíme zapomenout na státní mapové dílo, které existuje ve dvou verzích včetně digitálních ekvivalentů:
- v rezortu ČÚZK základní mapy ČR I : 10 000 až 200 000
(ZABAGED - Základní báze geografických dat), mapy
okresů I : 100 000, mapy krajů I : 200 000, mapy ČR
I : 500 000 a celá řada tematických map,
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- Topografická služba Armády ČR vydává topografické
mapy 1 : 25 000 až 200000 (DMÚ - Digitální model území)
a další speciální a tematické mapy.
1 tyto mapy mnohdy konkurují produktům komerčních
kartografických firem. Jsou také základním podkladem všech
map.
4. Likvidující konkurence
Situace na domácím kartografickém kolbišti je již několik let
neudržitelná a poměry na přelomu let 1998 a 1999 se začínají blížit obchodní válce. Většina vydavatelů map přichází
s novými tituly nebo s výraznými inovacemi stávajících titulů za stále nižší ceny. Na podzim r. 1998 se například objevila redukovaná verze autoatlasu ČR 1 : 250 000 (v obálkách GeoClub, Kartografie Praha a SHOCart) poprvé v ČR
v tzv. skryté spirále za pouhých 129 Kč - jen nový způsob
vazby přišel vydavatele na téměř 20 Kč. Plány měst (bez reklam) v nepravé obálce nelze prodávat za vyšší cenu než
39 Kč, přitom běžná okresní města jsou vydávána v nákladu
3 000 výtisků (nižší náklad je výrazně ztrátový), který se
často prodává i více než 2 roky! Tiskové náklady většiny titulů vytrvale klesají a v roce 1999 je zatím nižší poptávka po
individuálních zakázkách (stávající tituly se balí do obálek
různých firem a často se doplňuje na přání zákazníka také
speciální obsah) atd.
Podobná situace panovala řadu let v Německu, kde v roce
1996pohltil RV Verlag hamburský Falk. RV Verlag (GeoDat

Výchova kartografů
v evropských zemích

Stuttgart) nakonec v listopadu 1998 koupil jeho největší konkurent Mairs. Tím se výrazně změnila situace na kartografickém trhu nejenom v německy mluvících zemích, ale
i v ostatních evropských státech. Je tento trend návodem pro
ČR?

Pravděpodobně ano! Stále častější je spolupráce kartografických firem, nebo alespoň koordinace edičních záměrů.
Řada příkladů je uvedena v textu tohoto příspěvku. Kromě
toho během března až května 1999 se rozhodovalo o nových
majitelích majoritní části Kartografie Praha včetně GeoMedie a Geodezie Brno. Tyto tři firmy produkují více než 60 %
obratu v oblasti komerční kartografie v ČR. Výsledek prodeje proto výrazně ovlivní mapový trh v celém regionu na
řadu dalších let.

Poznámka autora:
26. dubna 1999 se ujal svých majetkových práv v Kartografii Praha,
a. s., v GeoMedii, s. r. o. a v Geodezii Brno, a. s. nový majitel J & T Banka. Výsledkem jejího působení do začátku července 1999
je výměna vrcholového vedení v těchto firmách a zmrazení většiny
aktivit. To se projeví alespoň dočasně ve zmenšení podílu těchto
firem na kartografickém trhu. Od 1. 7. 1999 nejsem zaměstnancem
Kartografie Praha, a. s.

Ooc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.,
katedra mapování a kartografie Fakulty stavební ČVUT v Praze

V rámci Holandsko-německého kartografického kongresu, který se
konal v květnu 1999 v Maastrichtu, se uskutečnilo symposium Europe ForumlStudent Forum, zaměřené na výchovu kartografů v západoevropských zemích. Symposium se zabývalo nejen přípravou
kartografů na universitách humanitního a technického zaměření, ale
i výchovou a výcvikem kartografů se středně-technickým vzděláním. Stav v jednotlivých zemích je následující:

V Dánsku není zajišťována speciální výchova kartografů. Posluchači
pětiletého studia na univerzitě v Aalborgu studují zeměměřictví
a mohou se v posledních dvou ročnících zaměřit na mapování nebo
na geografické informační systémy (GIS). V obou těchto specializacích probíhá intenzívně výuka kartografických předmětů. V r. 1997
byl na univerzitě otevřen dvouletý postgraduální kurs geoinformatiky,který je určen pro absolventy tříletého bakalářského studia. Jde
zde o studium distanční, které probíhá formou konsultací, využívajících elektronické konference.
Střední vzdělání zeměměřičů je zajišťováno na polytechnikách
v Kodani a v Horsens a trvá pouze jeden rok. Na polytechnice v Horsens probíhají též jednoleté kurzy v anglíčtině, které j sou určeny pro
zahraniční studenty, zejména z rozvojových zemí.

V Holandsku probíhá příprava a výchova kartografů čtyřmi směry:
a) Pro přípravu kartografických kresličů jsou najímáni pracovníci
z různých oborů a je jim poskytován praktický výcvik v kartografii přímo jejich zaměstnavatelem,
b) Pro úroveň kartografů-techniků je postup přípravy obdobný pouze
s tím rozdílem, že Holandská kartografická společnost pořádá pro
shora uvedené pracovníky speciální kartografické kurzy, které
jsou zaměstnavateli uznávány jako odpovídající vzdělání pro výkon funkce.
c) Výchova kartografů-technologů je zajišťována čtyřletým studiem
na polytechnice v Utrechtu v rámci studijního programu "geodézie", a to ve specializaci "geoinformatika". Kratší - obdobně zaměřené studium - zajišťuje v Groningenu firma GEON a dále též
Intemational Training Centre (ITC) Enschede a některé jiné komerční instituce. ITC zajišťuje i bakalářské studium v oblasti geoinformatiky, které však je z finančních důvodů pro většinu Holanďanů nedostupné.
d) Na vysokoškolské úrovni připravuje absolventy Univerzita
v Utrechtu, kde probíhá dvouletá specializace na geoinformatiku
a kartografii v rámci pětiletého studijního programu "geografie".
Na Technické univerzitě v Delftu je obdobná jednoletá specializace zařazena v rámci studijního programu "geodézie". ITC Enschede nabízí dvouleté magisterské studium geoinformatiky jako
nástavbu na bakalářské studium (přednášky zde probíhají pouze
v angličtině).
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V Itálii probíhala příprava kartografů trojím způsobem:
a) Profesní výchovou kartografů se zabývaly soukromé kartografické instítuty a řídili ji zkušení profesní kartografové.
b) Na vybraných soukromých kartografických institutech byly organizovány speciální kartografické kurzy, po jejíchž absolvování
byli studenti zapojování ve státních nebo soukromých firmách na
jednodušší kartografické práce. Další výchovu si zajišťovali již
přímo tito zaměstnavatelé.
c) Na různých typech universít (na stavebních fakultách, na fakultě
architektury, na přírodovědeckých fakultách apod.) jsou pořádány
specíální kurzy z oboru topografie, tematické kartografie, GIS
apod. Jejich absolventi po složení předepsaných zkoušek se pak
dále specializují na kartografii přímo v praxi.
Prvé dvě formy výchovy kartografů u řady institucí již končí.
Vzhledem k nástupu digitálních metod se kartografové v Itálii nadále rekrutují z různých jiných profesí (z grafiků, z odborníků na výpočetní techniku apod.). Ve velkých výzkumných institutech nebo
v institutech pro územní plánování jsou proto kartografické práce
často svěřovány specíalistům z jiných blízkých oborů (např. archítektům, geologům, absolventům různých typů technických škol
apod.).

Ve Spolkové republíce Německo probíhá výchova kartografů třemí
způsoby:
a) Profesní výchova je zajišťována přímo kartografickými firmamí
a je doplňována teoretickou výchovou ve státních školách. Studenti uzavírají se svýmí zaměstnavateli smlouvu, podle níž dostávají během výcvíku stipendium ve výši 1000 DM měsíčně. Dozor na výchovu, která trvá 3 roky, vykonávají státní orgány.
Výchova je zakončena teoretickými a praktickými zkouškami
a absolventi obdrží diplom "kartograf'.
b) Studium na polytechníckých vysokých školách, které jsou v Berlíně, Drážďanech, v Mnichově a v Karlsruhe, je čtyřleté a kromě
teoretické výuky zahrnuje i praktícký výcvik. Poslední semestr je
věnován přípravě diplomové práce, po jejímž obhájení obdrží absolventi titul "diplomovaný inženýr - kartograf'.
c) Na Technické universitě v Drážďanech trvá výchova kartografů 5
let. V průběhu 4. ročníku absolvují posluchači 6měsíční praktický
výcvik, 10. semestr je věnován přípravě diplomové práce. Po jejím obhájení obdrží absolventí titul "diplomovaný inženýr - kartograf'.
Norsko
V Norsku je řada škol, které nabízejí různé typy postgraduální výchovy na tříleté inženýrské studíum. Na školách je zajíšťovánajednonebo dvouletá příprava kartografů, a to v rámcí studia oboru "geografické informační systémy". Tyto studijní programy jsou zpravidla zaměřeny na technickou přípravu operátorů i na užití GIS, zejména v oblasti řízení životního prostředí.
Na polytechnice v Trondheimu se přípravuje zřízení ínstitutu pro
geomatiku, který by měl nahradit dosavadní katedru mapování. Pětileté studium "geomatíky" zde bude zaměřeno na kartografii, a na
předměty s ní související, včetně programování a výpočetní techniky. Připravuje se zde rovněž postgraduální (doktorské) studium.
Obdobný systém výchovy je přípravován i na zemědělské polytechnice se zaměřením na plánování a řízení zemědělství a lesnictví.
Praktická příprava kartografů je zajišťována pouze na Polytechnice
v Trondheimu, a to formou stáží v kartografických podnicích. Pokud studenti mají zájem o praktickou výchovu v zahraničí, je organizována prostředníctvím IAESTE (The International Association
for the Exchange of Students for Technícal Experience http://www .iaeste. org/).
Na univerzitním stupni je příprava kartografů zajíšťována na univerzitách v Trondheimu a Bergenu, kde specialízace "GIS/kartografie" je součástí studíjního programu "geografie".

Výchova kartografů je v Rakousku zajišťována ve dvou směrech:
- příprava profesionálních kartografů,
- příprava kartografů na Vídeňské univerzitě v rámci magisterského
studia - specialízace "kartografie".
Příprava profesionálních kartografů probíhá v Rakousku obdobně
jako ve SRN, a to jednak praktickým výcvikem u firem, jednak v teoretických dísciplinách studiem na střední škole grafické. Na praktický výcvik mají posluchači uzavřeny smlouvy s jejich budoucími
zaměstnavateli, kteří jsou za tento výcvik odpovědni, a kteří poslu-

chačům platí stipendium, které se každého půl roku zvyšuje, a to
v rozmezí 3849 ATS (pro první půlrok) až II 513 ATS (pro 6. půlrok). Výuka je zakončena závěrečnými zkouškami a absolventi obdrží titul "kartograf'.
Magisterské studium kartografie je zajišťováno na Vídeňské univerzitě katedrou geografie. Studium je pětileté. Během posledních
25 let toto studium dokončilo 80 absolventů, z nichž 13 pokračovalo
v doktorském studiu a získalo titul Ph.D.

Praktická profesní příprava kartografů zde probíhá u dvou organizací, a to u
- Federálního topografického úřadu ve Wabern-Bernu,
- soukromé kartografické firmy Kiimmerly + Frey, a. s., ZollikofenBern.
Příprava je čtyřletá, teoretickou výchovu zajišťuje pokračovací
škola v Bernu. Výchova je uzavřena zkouškami, jejichž rozsah je stanoven federální normou.
Příprava odborníků polygrafických profesí probíhá na Odborné
škole polygrafické v Ziirichu a na Odborné škole grafické v Aarau.
Absolventi těchto škol získají po složení předepsaných zkoušek certifikát "technik-polygraf', "typograf-designer" nebo "technický pracovník" a mohou pokračovat v dalším studiu polygrafie na technických školách v Basileji, Bernu, Lausanne nebo v Ziirichu. Na
inženýrské škole v Lausanne pak mohou obdržet titul "inženýr poIygrafie".
Na katedře kartografie Federálního technologického institutu
(ETH) v Ziirichu probíhá výchova kartografů v rámci studijního programu "geomatika" se specialízací na kartografii. Studium je čtyřleté a mohou jej absolvovat i posluchači geografie z jiných univerzit.
Švýcarská kartografická společnost spolu s dalšími organizacemi
pořádá pro kartografy speciální kurzy, zaměřené na vydávání map,
plánování a řízení výroby, znázorňování skal a terénu. Pořádány jsou
rovněž kartografické kurzy pro učitele zeměpisu.

Výchova kartografů se zde dělí na čtyři stupně:
a) Příprava kartografických kresličů probíhá přímo u zaměstnavatelů
(kartografických firem). Jsou do ní přijímáni absolventi povinné
školní docházky, kteří dovrší věk 16 let.
b) Kartografové - technici jsou připravováni v denním nebo večerním studiu na technických školách. Po dvouletém studiu a závěrečných zkouškách mohou získat certifikát pro obory "zeměměřič" nebo "kartograf'. Studium kontroluje Obchodní a technická
rada pro výchovu (BTEC) a certifikát odpovídá 2. kvalifikačnímu
stupni NVQ. Tuto výchovu zajišťuje asi 20 škol ve Velké Británii, kurzy se zde ale neotevírají každoročně.
c) Kartografové - technici s vyšší kvalifikací (3. stupeň kvalifikace
NVQ) jsou připravováni na pěti vysokých technických školách
a na univerzitách ve východním Londýně, Kingstonu a Lutonu.
Absolventi dvouletých studijních oborů obdrží certifikát nebo diplom pro obory "zeměměřictví", "kartografie" nebo "geografické
informační systémy".
d) Vysokoškolská a postgraduální výchova probíhá na řadě univerzit, přičemž kartografie se zde vyučuje ve studijních programech
"topografie", "geoinformační technologie", "zeměměřictví" nebo
"geomatika". Specializované studium kartografie nabízí pouze
univerzita Oxford Brookes. Na této univerzitě probíhá rovněž jednoroční postgraduální výchova kartografů. Ta je pořádána též na
univerzitách v Glasgow a Swansea.

Z uvedeného přehledu výchovy kartografů ve vybraných západoevropských zemích vyplývá, že příprava kartografických kresličů
probíhá ve většině zemí na podnikové úrovni s doplňováním teoretických znalostí v systému veřejného školství. Obdobná situace
je i u nás po zrušení učebního oboru "kartografický kreslič"
(1953), pouze s tím rozdílem, že pro tuto profesi jsou připravováni v podnikových, nejčastěji půlročních kurzech, absolventi
středních škol.
Vysokoškolská příprava kartografů probíhá v zahraničí na vysokých školách univerzitního nebo technického typu, často v kombinaci s geodézií, geografií nebo geomatikou, což je stejné jako u nás.
K užší specializaci pak dochází buď již přímo ve druhé etapě vysokoškolského studia (eventuelně v zaměření diplomové práce) popř.
až při postgraduálním studiu.
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3. zasadnutie pracovnej skupiny
CERCO o kvalite

V dňoch 15. a 16. 3. 1999 sa uskutočnilo v Paríži (Francúzsko)
stretnutie členov pracovnej skupiny Európskeho výboru predstavitefov geodeticko-kartografických
inštitúcií (Comité Européen
des Responsables de la Cartographie Officiele - CERCO) o kvalite (ďalej len "WG CERCO o kvalite"). V poradí tretie zasadnutie nadvazovalo na sériu rokovaní zástupcov členských štátov
CERCO, o ktorých priniesol informácie náš časopis v ročníku
1998, číslo 12.
Toto podujatie pozostávalo z rokovaní troch pracovných podskupín, a to pracovnej podskupiny o riadení kvality, pracovnej podskupiny o kvalite údajov, pracovnej podskupiny o metaúdajoch a z 3. plenámeho zasadnutia WG CERCO o kvalite. Rokovanie sa konalo
v Národnej škole geografických vied Národneho geografického
ústavu v Paríži - Champs Sur Mame.
V poradí 3. zasadnutia WG CERCO o kvalite sa zúčastnilo 26 zástupcov národných mapovacích služieb zo 16 krajín Európy, a to
z Ceska, z Dánska, z Fínska, z Francúzska, z Holandska, z Maďarska, z Nemecka, z Portugalska, zo Slovenska, zo Španielska, zo
Švajčiarska, za Švédska, z Talianska, z Turecka a z Vel'kej Británie. Váčšina účastníckych štátov vyslala po dvoch zástupcov, aby
sa mohli zúčastniť na súbežnom rokovaní viacerých pracovných
podskupín.
Pracovná podskupina o metaúdajoch
Zástupcovi a z Česka, z Dánska, z Francúzska, z Maďarska, z Nemecka, z Portugalska, zo Slovenska, zo Španíelska, zo Švédska,
z Talianska a z Vel'kej Británie sa zúčastnili rokovania pracovnej
podskupiny o metaúdajoch. Marcus Wandinger,
z Nemecka,
zodpovedný riešitel' projektu La Clef [Il, riešeného v rámci Ekonomického záujmového združenia mnohoúčelovej európskej polohovo orientovanej informačnej siete (MEGRIN - Multipurpose
European Ground-Related Information Network), prezentoval
postup prác a spoluprácu s podskupinou o metaúdajoch na uvedenom projekte.
V rámci prípravnej etapy projektu La Clef bol na základe štúdie
pracovných materiálov technickej komisie Geoinformation (TC 287)
ustanovenej v rámci Európskeho združenia pre normalizáciu (CEN Comité Européen de Normalisation) a technickej komisie Geographic Information geomatics (TC 211) ustanovenej v rámci Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ISO - Intemational Standard Organization) vypracovaný návrh obsahu metaúdajov, takzvaný
"Core Metadata". Návrh bol pripomienkovaný členskými štátmi
CERCO a nás1edne v októbri 1998 bol dotvorený na spoločnom zasadnutí pracovnej podskupiny o metaúdajoch so zodpovednými riešitel'miz projektu MEGRIN. Core Metadata predstavujú prienik oboch
pripravovaných noriem na úseku metaúdajov v rámci ISO a CEN, t.j.
predstavujú minimálny, nevyhnutný, povinný a jednotný obsah metaúdajov, ktorý v rámci národných kartografických inštitúcií mMe byť
podl'apotreby rozšírený. Štartovacia pozícia všetkých krajín je rovnaká, pretože ide o začínajúci projekt členov združení CERCO
a MEGRlN a jeho prepojenie s normami, ktoré zatial' nie sú schválené, ale iba rozpracované v rámci technických komisií CEN a ISO.
Zámerom projektu La Clef je prepojenie jednotlivých serverov
národných kartografických inštitúcií a vytvorenie európskeho centrálneho servisu metaúdajov (t.j. údaje o údajoch, o ich obsahu, vlatnostiach, kvalite, distribúcii, prístupe k údajom, o cenových podmienkach a ďalších charakteristikách
digitálnych produktov
obsahujúcich geografické informácie) pre klientov zaujímajúcich sa
o geografické informácie, ktorý by mal byť postupne rozširovaný
o metaúdaje roznych tematických báz údaj ov, pričom sa neráta s centrálnou dodávkou samotných údaj ov.
Na základe dohody MEGRIN s Belgickou národnou službou sa
ich pracovisko stalo konzultačným pracoviskom, ktoré uskutočňuje
praktické odskúšanie pracovných návrhov projektu La Clef. Celkovo
je projekt La Clef podporovaný Európskou komisiou v rámci projektu Info 2000.
Morten Li n d, z Dánska, prezentoval skúsenosti zo zavádzania
metaúdajového servisu v Dánsku. Za pozitívnu označil najma skúsenosť, že existencia metaúdajov je potrebná a využitel'ná vo vnútri
samotnej organizácie, nie len pre zákazníkovo Ako najvhodnejšíjednoduchý nástroj na automatický výber metaúdajov zo zdrojovej bázy
údajov a manipuláciu s metaúdajmi sa javí formát XML, ktorý je
kompatibilný s webovskými prehliadačmi a ktorý by mal byť bežne
dostupný cez iné metaúdajové servisy.

Ďalším krokom bude dopracovanie návrhu Core Metadata na základe pripomienok zo zasadnutia pracovnej skupiny o metaúdajoch,
dopracovanie v technickej komisii La Clef v máji 1999 a pripomienkovanie členmi CERCO v júni 1999.
Dave Sharman, z Vel'kej Británie (Ordnance Survey), prezentoval porovnanie výsledkov činnosti technických komisií na prípravu
noriem CEN/TC 287 a ISO/TC 211. Konštatoval, že technická komisia ISO/TC 211 sa poučila z výsledkov ISO/TC 287 a terajší návrh ISO/TC 211 je 1epšie štrukturovaný a vyčerpávajúcejší. Činnosť
ISO/TC 211 je rozplánovaná na dlhšie obdobie, návrh normy bude
podliehať kontrolám a revíziám, a preto je nevyhnutné jej vývoj ďalej sledovať a analyzovať.
Zoltán Forgács,
z Maďarska, predložil návrh dotazníka o dostupnosti príručiek na vzdelávanie a doškol'ovanie pracovníkov
v rámci zavádzania sytému riadenia kvality. Na základe pripomienok členov pracovnej podskupiny bol návrh podstatne prepracovaný
a bola navrhnutá časová postupnosť ďalších krokov. Predbežné výsledky zistenia na základe dotazníka budú prezentované na plenárnom zasadnutí CERCO v septembri 1999.
Hakon Wikstrom, zo Švédska, prezentoval predbežné výsledky
získané z dotazníka, ktorý bol zrealizovaný švédskou službou v rámci
ich členstva v technickej komisii CEN/TC 287. Na dotazník "Aktivity a stratégia implementácie pripravovanej normy CEN/TC 287"
reagovalo 20 riadnych členských krajín CEN.
Ciel' budúcich aktivít pracovnej podskupiny o metaúdajoch bude
spočívať v úzkej súčinnosti s technickou komisiou MEGRIN pre projekt La Clef.
3. plenáme zasadnutie WG CERCO o kvalíte
Výsledky činnosti podskupín spolu s návrhom obsahového a časového programu ďalšej činnosti boli predložené 3. plenámemu zasadnutiu WC CERCO o kvalite. Na základe pripomienok boli upravené návrhy odsúhlasené. Zároveň bola vytvorená koordinačná
skupina, ktorá dopracuje správu na plenáme zasadnutie CERCO,
bude koordinovať činnosť s MEGRIN, pripravovať podklady na rokovanie a navrhovať dlhodobejšie plány činnosti WG CERCO o kvalite.
Ďalšia spolupráca na tomto úseku sa javí ako mimoriadne aktuálna, najma v oblasti vytvorenia bázy metaúdajov existujúcích digitálnych produktov a bude pokračovať s výmenou skúseností a vo vzájemnom informovaní o algoritmoch kontroly. S tým ciel'om sa
uskutoční v novembri 1999 štvrté zasadnutie WG CERCO o kvalite.
Ing. Nadežda.Nikšová,
UGKKSR

[Il HORŇANSKÝ, 1.: MEGRIN - zdroj významných produktov
medzinárodnej spolupráce na úseku geodézie a kartografie.
Geodetický a kartografický obzor, 45(87), 1999, č. 1, s. 8-11.

HRABÁČEK, 1.: Statistická metoda M - odhadu
MAREŠOVÁ, J.: Postupy při ověřování normality
souborů
ŠTRONER, M.: Holografická interferometrie
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distribuci aplikace v GeoMediích,
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.,

Data jsou distribuovaná

z~

.,

v DHTML, nebo VLM .
Prohlížení dat se děje v MS Internet E

.,
.,

Prohlížení dat je zdarma!
Vhodné pro šíření dat na CD
pro obce a jiné drobné uživat

Ma
.

Tiskové výstupy GIS dat
.,

Resymbolizace

•

TI""yhybrid"'''' dol

.,
.,

GIS dat pro a SI zpracovam
vC
·iných GIS aplikacích
a ve ve eckotechnických výpočtech .

liW'' :Uoi

základní báze GIS dat

lm",>,.

ortoIoto. ve_l
velkýchobjem'
Velkoformátové tiskárny Hewlett Packard
se širokým sortimentem médií pro různá použití.
Archivy tiskové dokumentace.

•

~/nterPlot·1
~'

.,

ASCII formáty

.,
.,

AutoCAD a MicroStation
ESRI formáty

.,
.,

Rastrové formáty
DTM formáty

.,

Gridové formáty

rovozně technické a pasportní systémy
užívající prostorové informace
.,
.,

N-vrstvá architektura s tenkým (web) i tlustým (Win) klientem .
Propojení prostorových informací s provozními databázemi.

.,
.,

Liniové úlohy řešené metodou dynamické
Systémy pracující v reálném čase .

.,

Propojení

.,

provozních a pasportních dat.
Řešení pro dopravu a rozvodné závody.

segmentace .

~I

na GPS, GSM, E-mail, ... pro sběr a distribuci
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Geodezi~.i~"rl~~
a.s.
Dvořákova 14/601/68" Brno
Tel.+fax: 051 42216q72
e-mail:reditelsN!@íeodezie-brn
http://www.geodez.e-brno.cz

TeL/fax: 05/ 422 1~·?
e-ma,.i1:gplan@geo
e-mail:· bartosf@gé
- Geomefr'lckttplány
- Vytyčování hranic pozemků
- Speciální práee inženýrské geOllJ
- Tvorba digitální katastrální mapy
- Dokumentace skutečného proveď
- Využití družicové geodézie GPS

Tel:OqL4221 Q065~70
e-mail:gplan@geddezie-brno.cz

~~" Divize Blansko
Tel: 0501/452 755
e-mail:boskoVice@geodezie-brno.cz

.

Divize Jihlava

TelJfax::066/~1 ..857
e-mail:jihlava.div@geodezle-brno.ez

Tel.: 0634/23 769
e-mail:kromeriz@geodezie-brno.cz

/"0

Divize K 'ov

TeL/fax.: 0629/26 11
e-mail:kyjov@geodezie-brno.cz

Tel.+fax: 05/ 422 13 046
e.-mail: nikoncz@geodezie-brno.cZc
- Polní a totální stanice
- Teoďolity a nivelační přístroje
- Nivelační lasery
- Servi$ techniky. Nikon

Tel.: 05/ 422 14 823
e-m.ail: infosystem@geodezie-brno.cz
- Černobílé i barevné do formátu A1
- Plyn"lle proměnrl~měřítkoo.
0-1200
zvětšování na několik listů

Tel.+fax: 05/ 422 13 259
- M~řické pomůcky
- Serv.is přístrojů a pomúcek
- Repase přístrojů
- KalibraČflí služba

Tel.+fax: 05/ 42~1 2797
- Instalace a zavaetění IS-KO RAI)fl!lJ pro města,
- Doprovodné služby
~ Studie a technické projekty
• Systémová integrace~ komplexní (jodávky
Tel./fax.:0632140 414
e-mail:uher.hradlste@geodeZie-brno.cz

Tel.: 0507/25 222
e-mail:vyskov@geodezie-brno.cz

Tel.: 05/4221 3224
e-mail: konecny@geodezie-brrio.cz
- Programový systém GB MAPA 2OQO
- PC MAPA 2 - tvorba map
• PC LINDA 2 - informační systém
- DATA WIEW - prohlížeč rastrových vektorizdvaných dat

Tel.:067/7574100
e-mail:zlin@geodezie-brno.cz

Tel.:05/472 310 25
e-mail:zidlochovice@geodezie-brno.cz

Vachova 8, 601 68 Brno, Tel: 05/422 Hl 561
e-mail: geokart@.geodezie-brno.cz
- 4 500 kartografických titulů
- Plány měst
- Turistické mapy a prVvodce
- Průvodce
- Autoatlasy, atlasy světa
- Globusy, nástěnné mapy

SItiJeART®
Kartografické vydavatelství
založeno v roce 1991
•

digitalizace map programem OCAD
od roku 1991

•

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

•

informace o cestovním ruchu ve městech, regionech
České republiky

•

prodej tištěných map, tiskových podkladů a digitálních
datv.eAorm.átu fPS a BMP

•

od roku 1995 členem IMTA
INTERNATIONAL'ldAP.

•

TRADEASSOCIATION

EDiČNí ŘADY
plány měst
cykloturistické mapy, cykloprůvodce
zimní turistické mapy
vodácké průvodce
autoatlasy, automapy

•

KONTAKT
SHOCart spol. s r. o.
nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín
tel.: +420 (0)67 721 11 67
fax: +420 (0)67 721 10 54
e-mail: mak@shocart.cz, http://www.shocart.cz

•

INTERNETOVÁ ON-LINE PRODEJNA MAP:
http://tajfun.atc.cz/shocart

Vam nabízí:
PU<S
- systém sledování vozidel

MISVS
-GIS pro města a obce

MISVS-WEB
- GIS v·prostředílntranetllnternet

K()KEŠ
-komplexnfgeodetický

systém

K()iMUNIKACE
-projektování

liniových staveb

PR()LAND
-projektování

pozemkových úpra,

MAPA 3
•.grafický databázový systém

ATLAS
- digitální model terénu

integrace dat z různých zdrojů,
otevřenost,
uživatelská přizpůsobitelnost,
kartografické výstupy,
pořizování a editace dat,
nástroje pro prostorovou analýzu,
rozšiřující moduly:
Spatial Analyst - analýza rastrových dat
3D Analyst - 3D vizualizace
Image Analysis - zpracoání DPZ
Network Analyst - síťová analýza
Tracking analyst - sledování pohybujících se objektů
ArcView Internet Map Server - zpřístupnění GIS na internetu/intranetu

ArcCR500
Digitální geografická databáze České republiky
Širokéspektrum využití:

lesy

• prostorová analýza vycházející
z propojení grafických a tabelárních dat,

sídla

• vizualizace a prezentace dat
• napojení dalších informací
• základ pro tvorbu vlastních
tematických vrstev GIS

1:..
5001:000

vodstvo
komunikace
administrativní jednotky
výškopis
stínovaný reliéf
hraniční přechody
veřejná letiště
zeměpisná síť
klady listů
státních mapových děl

ARCDATA PRAHA, 5.r.o.
ARCDArA

PRAHA

Dittrichova 21
120 00 PRAHA 2
tel.: 02/249 113 08
fax.: 02/249 113 09
e-mail: office@arcdata.cz
http://www.arcdata.cz

KOMLEXNí DODÁVKY
TECHNOLOGií A SLUŽEB
V OBLASTI GIS

~
AUTORIZOVANÝ
DISTRIBUTOR

KART®GRAFIE PRAHA®
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Vám

školní atlasy
nástěnné mapy
automapy
autoatlasy
mapy pro turistiku
plány měst i států
průvodce
i ostatní kartog. díla
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PRAVĚK
STAROVĚK

Náš sortiment si můžete
prohlédnout v našem
velko- i maloodběratelském
skladu na adrese:
Fr. Křížka 1, 170 30 Praha 7
el.: 02/371583 fax: 02/375555
Rádi Vám poskytneme informace
o vydávané produkci,
výrobních možnostech, cenách
i obchodních podmínkách
obchodní
oddělení:
tel.:02/371162,
375541-9
fax: 02/375555
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Ceská republlla
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