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528.65.011.56: 528.344: 629.783 GPS
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PALČÍK, 1.- KAVULIČOVÁ, Z.
Survey Sketch aud Hs Techuical and Legal Aspects
Geodetický a kartografický obzor, 42,1996, No. II, pp. 224-227,
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Existuje již mnoho stanic GPS s permanentním měřením a stále
jich přibývá. Kontinuální zpracování těchto měření je časově
i obslužně velmi náročné. Bernese GPS software, verze 4.0, je
k tomu účelu vybavena nadstavbou Bernese Processing Engine.
Zejména ze specifických důvodů závislosti na službách datových
center však zůstává mnoho kontrolní a obslužné práce na lidech.
Díky vhodnému navržení BPE lze pomocí vlastních programů
docílit v konkrétních účelech poměrně vysoké automatizace.

The survey sketch has its technical and lega I aspccts. It may be
seen from the practical applications at the Cadastral Office at
Košice that the quality care realized by producers and authentificators belonging to the commercial sphere is not always sufficient. It is expected that the new legal amendments wil! bring
a better state.

347.235.11 : 912.43 (437.6)
RYNÍK,E.
528.4 (084.3) : 347
PALČÍK, 1.~ KAVULIČOVÁ, Z.
Present state of creation of the Vector Cadastral Map (VCM).
Selection and review of sources applied to geodetic information
transformation. Realization of VCM creation and revision.
Geometrický plán má svoju technickú i právnu stránku. Skúsenosti Katastrálneho úradu v Košiciach ukazujú, že jeho kvalite
sa nie vždy zo strany vyhotovitefov a overovatefov v komerčnej
sfére venuje dostatočná pozornosť. Očakáva sa, že nové právne
normy sa aj v tomto smere prejavia pozitívne.

528: 65.011.56: 528.344: 629.783 GPS
DOUŠA,1.

347.235.11 : 912.43 (437.6)
RYNÍK,E.
Tvorba vektorovej katastrálnej mapy vo východoslovenskom regióne

Súčasný stav tvorby vektorovej katastrálnej mapy (VKM). výber a prehfad podkladov na prevod geodetických informácií. Realizácia tvorby a aktualizácie VKM.

Geodetický a kartografický
221-224,5 bibliographies

obzor, 42, 1996, No 11, pages

II existe déji! beaucoup de stations GPS i!levé permanent et leur
nombre augment toujours. Le traitement continuel de ces levés
est tres exigeant, tant du point de vue du temps nécessaire, tant
du point de vue service et maniement. Dans ce but, le logiciel
Bernese GPS, version 4.0, est équipé ďune superstructure Bernese Processing Engine (BPE). Cependant beaucoup de travaux
de contróle et de maniement sont effectués par les hommes, surto ut pour raisons spécifiques déroulant du fait qu'ils sont dépendants des services des Centres de programmation. Grace
i! une proposition favorable de BPE, il est possible, en cas concrets,ďobtenirune automation relativement supérieure avec des
programmes provenant de propriétés particulieres.

528 : 65.011.56 : 528.344: 629.783 GPS
DOUŠA,1.
528.4 (084.3) : 347
PALČÍK,1. - KAVULIČOVÁ, Z.

There are already many permanently observing GPS stations
and their numbers are growing constantly. Continuous reduction
of such observations requires much time and personnel. The Bernese GPS software, version 4.0, is equipped with the Bernese
Processing Engine superstructure for this application. Due to
specific reasons of depending on data centres services much of
control and maintaining activities are stil! directly operated by
people. Thanks to a suitable BPE configuration a relatively high
degree of automation may be achieved in some special cases.

Geodetický a kartografický
224-227,5 bibliographis

obzor, 42, 1996, No 11, pages

Le plan géométrique possede son aspect technique et juridique.
Les expériences acquises par le Bureau cadastral i!Košice pro uvent que les personnes chargé es de la réalisation et assurant l'attestation dans la sphere commerciale, ne prětent souvent pas assez leur attention i! la qualité de celui-ci. On s'attend i! ce que
les nouvelles normes juridiques se manifesteront de maniere positive aussi dans ce sens.
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Situation
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de la carte vectorielle
cadastrale. Choix et apen;u des matériaux
de base pour la transmission des informations
géodésiques.
Réalisation
et actualisation de la carte vectorielle
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B03MO)KUOCTU u np06JIeMbI aBTOMaTU3aI\UU o6pa6oTKu
CTeMaTU'IeCKUXu3Mepeuuií GPS
fe0l1e3WleCKHií
H KapTorpa<jJwlecKHH
cTp.221-224,RHT.5

0630p,

cu-

42, 1996, N. 11,

CYll\eCTByeT y)l(e MHoro cTaHI1HH c CHCTeMaTWleCKHMH H3MepeHH51MH, H HX 'lHCRO
rrOCT051HHO YBeRwlHBaeTC51.
HerrpepbIBHa51 o6pa60TKa 3THX H3MepeHHH O'leHb CRO)l(Ha B OTHoweHHH Tpe60BaHHH,
rrpel1b51BR51eMbIX KY BpeMeHH H 06cRY)l(HBaHHIO. Bernese GPS software,
BepcHll 4.0, c 3TOH I1eRblO
OCHall\eHa 06eCrre'leHHeM Bernese
Processing
Enginc. OI1HaKO
oc06eHHo co CneI1H<jJH'IeCKHX 110B0l10B 3aBHCHMOCTH OT cRY)l(6
I1eHTpOB l1aHHblx 60Rbwall 'IaCTb pa60Tbl no KOHTpORIO H 06cRY)I(HBaHHIO ell\e BblllORHlleTCll RlOl1bMH. ERarOl1apll rrOI1XO1111ll\eMYBPE MO)l(HO C rrOMOll\blO c06cTBeHHblx rrporpaMM 110CTlFlb

B

KOHKpeTHblx

cnY'-13S1x

OTHOCllTcnbHO

BblCOKOM

aBTOMaTH3aI1HH.
528: 65.011.56:

528.344:

629.783

GPS

DOUŠA,1.
Moglichkeiten
permanenter
Geodetický
Lit. 5

und Probleme
GPS-Messungen
a kartografický

der automatisierten

Bearbeitung

obzor, 42,1996, Nr. 11, Seite 221-224,

Es gibt bereits viele GPS-Stationen
mit permanenter
Messung
und sie nehmen
stets zu. Die kontinuale
Bearbeitung
der Messungen ist sehr zeitraubend
und ihre Bedienung
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Možnosti a problémy automatizace
zpracování permanentních měření GPS
528:65.011.56:528.344:629.783

Ing. Jan Oouša, katedra vyšší geodézie,
FSv ČVUT v Praze

GPS

1. Úvod
Po rozmachu metod GPS (Global Positioning System) a uvedení do širokého spektra využitelnosti ve vědě i v praxi roste
v současné době i množství stanic s permanentní observací
aparaturami GPS. Tyto stanice mají už od počátku svůj význam pro realizaci globálního referenčního systému, v němž
je třeba uvažovat kromě prostorových souřadnic i jejich
změny. Význam těchto stanic však poroste i v blízké budoucnosti, například v souvislosti s diferenciálními metodami GPS. Státy západní Evropy mají dnes až k desítce takovýchto stanic, které poskytují svá data do ~~tov~ch ~ent~~,
a přesto se připravují další stanice a měsíčně JIch nekohk pnbývá.
Na symposiu EUREF (European Reference Frame,,ll]) ve
Varšavě (1994) byla navržena síť permanentních stamc GPS
ke zpracování pro účely EUREF. Následně byly vybrány organizace, které jsou schopny denně zpracovávat data produkovaná přidělovanou skupinu takovýchto stanic. Jejich účelem je kontrolovat kvalitu observací, analyzovat chyby a po
denních a týdenních zpracováních produkovat soubory normálních rovnic, které budou k dispozici koordinačnímu
centru k řešení na globální úrovni.
Od podzimu 1995 zpracovává Kommission mr die 1nternationale Erdmessungi) v BAW (Bayerische Akademie der
Wissenschaften, Mtinchen) jižní část evropské sítě permanentních stanic IGS (International GPS Geodynamics Service, [4]). Významným dílem se na této činnosti podílela
i katedra vyšší geodézie ČVUT v Praze a to zejména tzv.
"knowhow". Dr. Ing. Leoš Mervart, Phd. instaloval na podzim 1995 v BAW poprvé Bernese GPS software verze 3.6
společně již s nadstavbou BPE2). V jeho práci pokračoval
na jaře 1996 Ing. Jan Douša instalací již dokončené ~yšší
verze téhož software (verze 4.0) a doplněním automatIzace
pro daný účel nadstavbou, která bude i zájmem tohoto
článku.

2. Společné znaky zpracování permanentního měření
GPS
Při zpracováních permanentního měření GPS představuje
zpravidla jeden session měření z je~noho dne (OO~?O:O? 23:59:30 času GPS). Pro vstup jsou vsechna data ponzovana
pomocí sítě INTERNET z datových cen!~r s,lu~by IG~. ~de
o komprimované soubory dat denních merem z Jednothvych
permanentních stanic ve standardním formátu RIN~X (~eceiver Independent Exchange Format), soubory presnych
efemerid pro zpracovávané dny a soubor polohy pólu pro celý
GPS týden (Ne-So).
Jednotlivé dny jsou zpracovávány odděleně. Určovány jsou
souřadnice, parametry troposféry a fixovány jsou vyřešené
celočíselné ambiguity. Výstupem je kromě souřadnic i soubor normálních rovnic NEQ (Normal Equations), které lze
pomocí programu ADDNEQ korektně spojovat do společ-

ných řešení. Takto jsou pravidelně zpracovávány týdny (spojením řešení normálních rovnic ze dní GPS týdnu) a opět je
výstupem kromě souborů souřadnic i soubor NEQ, soubor
řešení ve formátu SINEX (Software Independent Exchange
Format) a celkový sumář.

3. Nadstavba BPE v Bernese GPS software verze 4.0
Abychom mohli více porozumět automatiz~ci zpracování
měření GPS, je třeba seznámit se alespoň v pnnclpu s vhodným software pro tyto účely.
V Bernese GPS software rozšířeném v mnoha významných institucích a používaném pro zpracování ro~manitých
a většinou velmi rozsáhlých kampaní byla vyvInuta nadstavba BPE, umožňující automatizaci všech výpočtů. Tato
nadstavba je již sama o sobě velmi účinná, avšak umožňuje
navíc i vytvářet v daném prostředí vlastní scripty3), které nemusí dokonce ani využívat bemských programů. Skutečnost,
že BPE pracuje pod multiuživatelským operačním systémem
(UNIX, VMS), dovoluje poměrně snadno, avšak pouze konkrétně pro daný operační systém, vytvořit další pomocné
scripty zdokonalující samostatnost celého procesu.

Hlavní kostrou procesu zpracování pomocí BPE je Proces s
Control File (PCF), který obsahuje přehlednou tabulku jednotlivých kroků zpracování a jejich nezbytné návaznosti.4)
Process Control Script (PCS) je scriptem, který celý tento
postup zpracování dle PCF řídí a pr?vádí.5) .Má urč,en?u pe:
riodu "probouzení", v níž kontrolUJe, zda Je volna nektera
z určených CPU, zda proces, který poslední skončil, je bez
chyb a je-li toto splněno, hledá v PCF další proces, jenž by
mohl spustit.

Jelikož všechny vstupní parametry či jména souborů se
vstupními údaji pro programy zpracovávající měření jsou zapisovány pomocí MENU programů do speciálních panelů, je
nutné mít tyto panely připravené i pro automatické zpracování. Jsou dokonce umístěny ve zvláštním adresáři, takže je
nelze přepsat manuálním spouštěním. Problém měnících se
vstupních údajů6) pro libovolné session je v BPE vyřešen za1) Komise pro mezinárodní měření Země.
2) Bernese Processing Engine, viz dále.
3) Scripl je dávkový program v jazyce systému UNIX, spustitelný

bez překladu.
4) Lze dokonce předurčit některé kroky pro paralelní zpracování.
5) Je schopen hlídat proces běžící i na více CPU.
6) Den, rok GPS týden, jména souborů vstupních i výstupních dat,

nabídkové listy apod.
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vedením sady proměnných, které jsou automaticky vyplňovány, a lze je i použít k dalšímu libovolnému vyplnění panelů.

"PCF-file" je jméno řídícího souboru,
..
"YR" a "SESS" jsou vstupní parametry pro zpracov~n!;
volitelné parametry [echo], [nocleanJ jsou pro odladem procesu;
dalšími options může být pid - číslo prvního provedeného
subprocesu.

3.3 Automatizace
souboru

Jelikož v multiuživatelských systémech existují tzv. "démoni"l!), z nichž jeden je určen ke spouštění zadaných procesů v určitém dni a čase, lze snadno zařídit, aby i spuštění
PCS scriptu bylo provedeno plně automaticky.

na úrovni

PCS scriptu

a PCF

Struktura PCF souboru, podle kterého script PCS řídí celý
proces zpracování, je znázorněna na části výpisu PCF pro
hlavní řešení session:
SCRIPT

OPT-DIR

CAMPAIGN

CPU

POLUPD-l
BRDTAB-l
DEFSTO-I
RXOBV3-1
CODSPP-l
SNGDIF-I
MAUPRP-2
GPSEST-3
GPSEST-l
GPSEST-2
OUTPUT-D
BACKUP-D

IGSTST
IGS-I
IGS-I
IGS-I
IGS-I
IGS-1
IGS-2
IGS-3
IGS-I
IGS-2
NO--OPTS
NO--OPTS

IGSTST
IGSTST
IGSTST
IGSTST
IGSTST
IGSTST
IGSTST
IGSTST
IGSTST
IGSTST
IGSTST
IGSTST

any
any
any
any
any
any
any
any
any
any
any
any

6

5

7

8
9
10
II
12
13

Každý řádek označený na začátku číslem pid (proces s
identiťication) je samostatným subprocesem spuštěným
pomocí PCS. Má určen vlastní adresář s vstupními panely7), kampaň pro řešení, jméno CPU, na němž může běžet, a především pid subprocesů, na které musí čekat, než
je sám spuštěn. Takje zajištěna organizace a návaznostjednotlivých kroků zpracování. Vyskytne-li se závažná chyba,
jsou dokončeny pouze rozběhnuté subprocesy, žádný n~vý
však spuštěn nebude. Celý proces tím pro daný sesslOn
skončil.
Na konci souboru PCF je možné připojit doplňkové parametry, například specifikovat určitý subproces jako paralelní8l. Každý subproces vytváří vlastní protokol odlišující se
pro session právě číslem pid. Proto je vhodné každému novému subprocesu, který ač z jiného PCF souboru může být
pro session spuštěn, přidělit vlastní pid.
Vypsaný PCF soubor popisuje kromě importu datových
souborů (pid 001) a přesných eťemerid (pid 002) všechny
kroky v denním zpracování měření GPS. Tyto zahrnují i kontrolu odlehlých měření (GPSEST-3), strategii QIF pro řešení
celočíselných ambiguit (GPSEST-l), konečné řešení s určovanými souřadnicemi, troposťérickými parametry a dosud
neznámými ambiguitami (GPSEST-2), souhrn významných
hodnot pro výsledky z protokolů CODSPP, MAUPRP, GPSEST-3, GPSEST-l, GPSEST-2 (OUTPUT-D) a nakonec
i přesun všech dat do záložního adresáře (BACKUP-D):

BPE lze nyní startovat jak pomocí klasických MENU programů, tak přímo z shellu9) spuštěním PCS scriptu ve speciálním uživatelském adresáři pro Bernský softwarelO).
Vždy je zpracovávána pomocí PCS pouze jediná session,
ke zpracování více sessions je třeba vytvořit programovou
smyčku.
Při spuštění PCS z příkazového řádku interpretu je potřeba
několik vstupních parametrů:
PCS [echo] [noclean] "PCF-file" yr "YR" ses "SESS"
["option" "value"],

Každá automatizace jakéhokoliv procesu musí být řízena dostatečně "chytrým" programem, který zná řešení mnoha výjimečných situací. Apriorní znalost všech možností sebemenší kolize bude vždy nejzávažnějším problémem. Druhý
problém se objevuje ve schopnostech napravení chyby, která
někdy vyžaduje hlubší analýzu, než je řídící program schopen učinit. Ten v takovém případě jen odkáže na chybu, třebaže ji správně identifikuje.
Zpracování měření GPS je dnes dotaženo ča.sto d~ vyso~é
míry jednoduchosti, dosažené právě automattkou Je~notl~vých procesů. Chceme-li zpracovávat v dané kampam penodicky denní měření, není již problémem nastavení vstupních hodnot do panelů. Standardní hodnoty se v tomto
zpracování nemění (dokonce by neměly) a variabilní vstupní
parametry jsou vyplněny programy BPE. Problém ovšem zůstane vždy v případě vyskytnuvší se závažné chyby. Automatický proces tím skončí a je na člověku chybu opravit
a zpracování session znovu spustit. Samozřejmě je možné řídící programy zdokonalovat vůči možným standardním chybám a celý proces tak zeťektivnit.
Chtěl bych zde dále poukázat na zkušenosti s automatizací zpracování měření GPS, které je závislé na službách
datových a analytických center. Z datových center jsou pomocí síťového FTP protokolu importovány datové soubory
stanic pro zpracování, soubory přesných eťemerid a týdenní
souřadnice pólu (x, y). Datové soubory jsou většinou k dispozici poměrně brzy, stejně jako i soubory přesných eťemerid z CODE (Center ťor Orbit Determination in Europe,
Berne). Avšak soubory inťormací o pohybu pólu jsou většinou k dispozici až o tři týdny později a to je problémem
pro vlastní automatizaci. Můžeme-li například startovat
PCS každou noc, není zaručeno, že budou právě k určitému
zpětnému datu přístupné všechny datové soubory. Kdyby
podobná ideální situace nastala, vcelku pohodlně bychom
vystačili s možnostmi postupů BPE v řízení zpracováníjednotlivých session. Ovšem situace je jiná a chceme-lt automatizaci skutečně v denním zpracování provést, je třeba řídit celý proces další nadstavbou scriptů v používaném
shellu.

7) Zde je vidět na příkladu programu GPSEST, že lze tímto způsobem
vytvářet nezávislé sady panelů pro daný program a volat ho tak
v různých modifikacích - GPSEST-l, GPSEST-2 a GPSEST-3.
S) Jeho řešení je rozděleno do skupin, které lze provádět
a současně, je-Ii k dispozici volná CPU.

nezávisle

9) Program, pomocí n~hož uži,:atel se sxstévr:teJ? l!nix komunikuje.
Blíže k vlastnímu Jadru systemu se JIZ bezny uZlvatel nedostane.
10) Bernese GPS software vyžaduje nastavit ~rč~té prostředí; což je
učiněno spuštěním scriptu LOADGPS. Kazdy uZl~atel ~a tak. na
svém kontě vlastní pracovní adresář, vlastní kopu nabldkovych
panelů apod.
II)

Programy běžící automaticky
ální funkci.
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4. Automatizace zpracování měření GPS
z permanentních stanic
Naznačme si v hlavních rysech charakter programů 12),které
mohou zapezpečit plynulý každodenní chod celého zpracování. Úloha člověka zůstává především v kontrole, která již
nemusí být prováděna pravidelně každý den, a v napravení
skutečně závažných chyb.
Celý proces musí být opět řízen vhodným hlavním scriptem, který je spouštěn v prostředí pro bernský software (to
LOADGPS umožňuje) pomocí příslušného "démonu"13), a to
nejlépe pravidelně každou noc. Tento hlavní script stejně jako
jemu podobné scripty je umístěn v uživatelském pracovním
adresáři, odkud musí být startován i PCS script.
Časté avšak standardní problémy se vyskytují ve fázi získávání souborů s daty pro řešený den. Pravidelně nastává výše
popsaná situace, kdy celé zpracování je odkládáno kvůli absenci souboru informací o pólu. Naopak po získání tohoto
souboru jsou ke zpracování zpravidla připraveny všechny dny
z celého GPS týdne. Druhý problém se týká přetíženosti počítačové sítě, kdy často dojde k situaci, že spojení do datového centra je ukončeno, aniž by datový soubor byl získán
celý. Tento problém řeší úspěšně a zároveň efektivně oddělení přípravné fáze získávání vstupních dat od vlastního zpracování. V podstatě lze vytvořit dva PCF soubory, které budou spuštěny nezávisle novým voláním PCS scriptu. Otázka
po efektivitě nás nutí nakonec oddělit i krok přitažení přesných efemerid s pólem od importu souborů s měřenými daty.
A podobně je velmi efektivní mít možnost přitahovat jednotlivé chybějící soubory s daty pro konkrétní permanentní stanice.
A nyní jsme v situaci, kdy je zapotřebí zapsat řízení do
hlavního scriptu. Z následujícího schematu je patrný postup
jednotlivých kroků, které by hlavní script měl činit:
::::}Protocol-sess
::::}Protocol-file,
3. PCS-DAT (ALL or SELECTED) f-- PCF-filel, 2,
f-- PCF-fiJe3,
4. PCS-ORB
::::}Protocol-file5. find-file CONTROL
-control,
6. PCS-MAIN PROCESSING
f-- PCF-file4,
7. sess-list
::::}Protocol-list,
8. find-week
::::}Protocol-week,
9. PCS-WEEK PROCESSING
f-- PCF-file5,
10. remove-backup
::::}Protocol-remove,
11. Uložení všech protokolů a některých pracovních souborů do
backupu,
12. Smazání pracovních souborů.
1. find-sess
2. find-file

Proměnné:

počet session zpracovaných v jednom zpracování,
počet session uchovaných kompletně v backupu.

1. Skript "find-sess" má hlavní úkol vytvořit pracovní list
nezpracovaných dní a k tomu potřebuje seznam úspěšně dokončených session a současně datum převedené do formy
ROK a DEN V ROCE. Pracovní listy nezpracovaných session lze ze zkušenosti omezit časovou konstantou představující minimální skluz pro zpracování (měla by odpovídat
minimálnímu časovému zpoždění v přístupu k informacím
o pólu). Pro všechna nezpracovaná session je snahou z důvodu častého přetížení sítě získat datové soubory měření

s malým předstiheml4l. Noční zpracování bude jistě i v tomto
bodě výhodou pro menší přetíženost sítě.
2. Z listu nezpracovaných session je scriptem "find- file"
kontrolována přítomnost datových souborů a jsou vytvořeny pracovní seznamy pro následující dva kroky importu
dat.
3. Chybí-li některé datové soubory, je spuštěn PCS script
pro jejich přitažení (pro nově zařazené session automaticky
všech, jinak jen vybraných).
4. Rovněž je zahájen PCS pro získání přesných efemerid
a souřadnic pólu, pokud chybí.
5. Po přitažení všech žádaných datových souborů je nutné
opět zkontrolovat jejich kompletnost a je vytvořen seznam
dní pro zpracování (lze využít scriptu "find-file", jemuž parametr CONTROL určí odlišnou formu výstupu).
6. V tomto kroku je zahrnut cyklus spuštění PCS pro jednotlivé zpracování připravených dnů. Maximální počet dní
zpracovaných během jedné noci je vhodné omezit proměnnou. Pokud pro žádný den nejsou data kompletně přítomna,
je tento krok přeskočen1Sl. Důležitým momentem je schopnost kontrolovat úspěšný konec řešení jednotlivých dní.
Skončí-li session bez chyby, je ROK, ČíSLO SESSION
a DATUM ZPRACOVÁNÍ připojeno do listu dokončených
session, není-li tomu tak, je toto zaznamenáno do listu neúspěšných řešení a tím je session až do manuálního zásahu
ze zpracování vyloučen.
7. Skript "sess-list" je organizačním krokem ve zpracování, který zatřiďuje nově zpracované session s datem řešení
do posloupnosti zpracovaných session a odděluje část spojitě dokončených dní od zbylých.
8. Týdenní zpracování metodou spojení normálních rovnic z denních řešení je prováděno tehdy, jsou-li dokončeny
všechny dny v daném GPS týdnu, tzn. existují-li pro všechny
dny soubory NEQ. Tuto vyhledávací činnost zařizuje v tomto
případě script "find-week".
9. Pokud existuje kompletní týden na zpracování, je spuštěn script PCS pro speciální PCF-file. Opět je součástí kontrola, která při úspěchu řešení zařadí číslo zpracovaného GPS
týdnu do seznamu dokončených týdnů.
lO. Skript "remove-backup" zajišťuje udržování efektivní
zálohy. Tato je vytvářena scriptem spuštěným na konci procesu hlavního zpracování. Jsou-li úspěšně dokončeny
všechny předcházející kroky výpočtů včetně výpisu některých důležitých hodnot ze zpracování do souboru shrnutí výsledků, je možné kompletně přesunout soubory k danému dni
do zálohového adresáře. Tento má podobnou strukturu jako
standardní kampaň v Bernese GPS software. Pouze NEQ
soubory pro každý den jsou zálohovány až společně s dalšími výstupy ze zpracování GPS týdne.

Programy jistě mohou být velmi odlišně pojaté, ale jejich činnost
s výše nastíněnými požadavky je poměrně jasně vymezena.
13) V Unixu např. CRON démon
14) Protože je k přitažení souborů používán bernský script FTPRNX,
který nekontroluje kompletnost přitažených souborů a ihned je
dokonce dekomprimuje, vyplatí se doplnit jej o kontrolní mechanismus, který porovná velikosti komprimovaných souborů
v datovém centru a po přitažení. Nesouhlasí-li toto porovnání,
bude každý nekompletní soubor ještě před dekomprimací vymazán. Druhý den je možné v daném session pro chybějící datové
soubory FTP opakovat.
15) Zkušenost ukazuje, že je-li přítomen soubor informací o pólu
a chybí-li do kompletnosti jen datové soubory měření z některé
stanice, je zbytečné se zpracováním otálet a session bez této stanice zpracovat.
12)
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Kromě všech souborů souřadnic, všech souborů NEQ, souborů SINEX, sumářů pro týdny a souhrnných výpisů pro
denní zpracování jsou všechny ostatní soubory v časovém
odstupu odstraněny. Tento odstup lze stanovit například proměnnou vyjadřující maximální počet kompletně zálohovaných dní.
11. V předposledním krokuje užitečné zálohovat i všechny
protokoly z automatického zpracování a některé významnější
pracovní seznamy. Není potom nutné sledovat korektnost postupu každý den, ale třeba až po několika dnech (je možné
využívat ke zpracování víkendů a volných dní).
12. Přehlednost v celém automatickém procesu je snad nejdůležitější podmínkou. Proto by měly všechny pracovní soubory být také automaticky rušeny. Mnoho je učiněno již v požadavku na zálohování a organizaci zálohy.

5. Závěr
Závěrem bych chtěl dokumentovat
konkrétní aplikaci výše
'naznačeného postupu automatizace.Od
dubna 1996 je aplikován v BAW Mnichova skutečně značně snižuje kontrolní
a sledovací nároky na obsluhu. Jedná se zatím o třináct stanic,16) avšak každým měsícem je ke zpracování připojena
průměrně jedna nová stanice. Data pro zpracování jsou získávána z datového centra IfAG (Institut ftir Angewandte Geodasie, FrankfurtlM,) a výsledky týdenních zpracování jsou
ve formě souborů formátu SINEX a sumářů zasílány do
centra CODE v Bernu. Odstup ve zpracování je průměrně
3-4 týdny, a to zejména z důvodu chybějících informací
o pólu.

Jak bylo naznačeno, uskutečnit uvedenou programovou
nadstavbu
lze různými přístupy, ale domnívám
se, že
v hlavních rysech se tyto budou ztotožňovat. Snaze o vyšší
automatizaci tím ovšem nic nebrání, právě naopak. Ze zkušenosti lze říci, že mnoho z nedostatků
a chyb končící
vlastní zpracování dne by bylo možné algoritmovat
a vytvořit tak pro ně systém speciálních
programů.
Ovšem
s tímto postupem nároky na programovou
základnu rychle
porostou, důležitou otázkou pak bude zejména efektivita
celého procesu.
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Geometrický plán so svojou
technickou a právnou stránkou

1. Úvod

2. GP z pohladu technického

Geometrický plán (GP) patrí medzi tie produkty geodetickej činnosti, ktoré v minulosti dávnejšej i nedávnej, ale aj
v súčasnosti mali a majú v odbornej i v laickej verejnosti
vel'kú vážnosť. Zaiste je to i tým, že GP je vo svojej podstate
úzko spatý s tvorbou vzťahov k nehnuteTnostiam,
keďže on
sámje grafickým znázornením nehnuteTností, ktoré vznikajú
rozdelením
alebo zlúčením iných nehnuteTností (definuje
ich) a slúži ako technický podklad na spisovanie zmlúv a verejných listín, ktoré potvrdzujú
alebo osvedčujú právne
vzťahy k nim [2].
V poslednom období na vážnosti GP, najma v komerčných
kruhoch, určite pridáva aj skutočnosť, že sa nie zanedbatel'nou mierou podieTa na realizácii geodetických podnikatel'ských kapacít na trhu práce. V rokoch 1993 až 1995 boli vo
východoslovenskom
regióne vyhotovené a štátnym orgánom
overené GP v počtoch uvedených v tabuTke 1.

Každý GP sa v podstate skladá z troch základných častí,
a to z:
a) popisového poTa,
b) grafického znázornenia pozemkov a ich zmien,
c) výkazu výmer parciel a dielov [2].
To však neznamená, že medzi jednotlivými GP nie sú žiadne odlišnosti. SÚ a vyplývajú predovšetkým z r6znosti účelu,
na ktorý sa vyhotovujú. Účel použiti a GP je mnohoraký. Od
rozdelenia nehnutel'ností až po zadefinovanie zmeny správnej hranice. Inštrukcia [2] uvádza 10 r6znych účelov, ktorým
GP slúži a život určite prinesie ešte ďalšie.
Z technického hTadiska však každý GP bez ohl'adu na to,
na aký účelje vyhotovovaný, predovšetkým zabezpečuje geometrické a polohové určenie definovaných nehnuteTností, pripadne zmeny v ich geometrickom a polohovom určení. Odvodenými, no na účel, ktorý má GP plniť nemenej d6ležitými
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Tab. 1 Prehl'ad o počte vyhotovených GP vo východoslovenskom regióne v rokoch 1993 až 1995

Kalendámy

rok

Počet vyhotovených
a overených GP

Percento z celkového počtu
GP vyhotovených a overených v rokoch 1993 až 1995

1993

16982

38,3

1994

14131

31,9

1995

13193

29,8

Spolu za roky
1993 až 1995

44306

100,0

atribútmi sú výmery vytváraných, prípadne menených parciel, výmery dielov a ostatné údaje uvádzané podl'a inštrukcie
[2] v jednotlivých jeho častiach.
Spósob a presnosť merania vo všeobecnosti, ako aj spósob
zaznamenania nameraných hodnót a ich následného spracovania určuje inštrukcia [3]. Keďže však spósob a presnosť merania v konkrétnych prípadoch sú podl'a inštrukcie [3] závislé
na viacerých skutočnostiach, najma na tom, na akom podklade bola pre danú lokalitu vyhotovená katastrálna mapa
(KM), územné orgány štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster (ďalej len územné orgány) pre jednotlivé katastrálne územia (KÚ), v ktorých spravujú kataster nehnutel'ností (KN), tieto v intenciach inštrukcie [3] konkretizovali.
So všetkými uvedenými skutočnosťami naplňajúcimi technickú stránku GP sme sa stretávali v nejakej podobe aj v minulosti. Problémom, ktorý je pri vyhotovovaní GP úplne
nový, a ktorý do geodetickej praxe priniesla so sebou inštrukcia [2], je problém spracovania a uloženia GP v závaznej štruktúre a v ustanovenom výmennom formáte na pamaťovom médiu. Požiadavka odovzdať s návrhom na
overenie GP aj jeho záznam v stanovenej štruktúre a výmennom formáte na pamaťovom médiu, je územnými orgánmi predkladaná v KÚ, kde KM je spravovaná vo vektorovom tvare.
Vo východoslovenskom regióne v čase prípravy tohto príspevku bola KM vo vektorovom tvare v 87 KÚ, no skúsenosti
s preberaním GP do dokumentácie správ katastra (SK) na pamaťových médiách sú zatial'chabé. Zdá sa, že z praktického hl'adiska bude vhodné preberať GP od ich vyhotovitel'ov zaznamenané na magnetických médiách ako grafické súbory tvaru

kde: XY je skrátené označenie príslušného KÚ,
???? je číslo záznamu podrobného merania zmien,
.VGI je vektorový grafický interfejs - textový súbor vo výmennom formáte grafických súborov vektorovej katastrálnej mapy (VKM) [1].
Každý taký to grafický súbor obsahuje objekty riešených parciel vo vrstve KLAD PAR a iné objekty, v ktorých sa menili
prvky polohopisu uložené v príslušnej vrstve.
Po prevzatí GP vo forme grafického súboru tvaru (1) vytvoríme (pokial' sa tak nestalo skór), dva adresáre:
- adresár GP NEPR (nepremietnuté) slúži na ukladanie dodaných súborov GP
- adresár GP PREM (premietnuté) slúži na ukladanie súborov, na podklade ktorých boli po získaní príslušnej
právnej listiny vykonané zmeny v súbore geodetických
informácií katastra nehnutel'ností (S GIKN).

Po vykonaní uvedených opatrení je možné vykonať kontrolu
grafických súborov dodaných v tvare (I) napríklad pomocou
programu GEP (produkt firmy CGS).
Súbory z adresára GP NEPR sa po určitých úpravách zmenia na referenčné súbory, pomocou ktorých sa vykonajú
zmeny v S GIKN (po získaní právnej listiny).
Kombináciou obsahu adresára GP NEPR s aktuálnym výkresom máme možnosť v prípade potreby vytvoriť "pracovnú
mapu" vo vektorovom tvare.

Rovnako výraznou ako stránka technická, je aj právna stránka
GP. Tá sa prejavuje najma vo výkaze výmer parciel a dielov,
ale aj v grafickom znázornení pozemkov a ich zmien. Dokonca celá jedna časť výkazu výmer - jeho právny stav - je
prejavom právnej stránky GP. Tu nachádzame číslo pozemkovoknižnej vložky, prípadne číslo listu vlastníctva (LV),
v ktorých sú evidované právne vzťahy k nehnutel'nostiam,
ktorých rozdelenie, zlúčenie alebo zmena sú predmetom Gp.
Móžeme teda povedať, že prostredníctvom čísla LV,resp. pozemkovoknižnej vložky sú v GP zakódované platné právne
vzťahy k predmetným nehnutel'nostiam.
V časti výkazu výmer "Zmeny" je vykonaná kvantifikácia
zmien technického rozmeru nehnutel'ností, ktoré sú predmetom GP. Tieto údaje sú vlastne sprostredkovatel'om transformácie platných právnych vzťahov na nové, ktoré sú navrhované
v novom stave výkazu výmer a následne móžu byť realizované
cez právnu listinu vkladom, alebo záznamom v KN.
V grafickom znázornení pozemkov a ich zmien sú okrem
iného grafickou formou vyznačené vzťahy medzi objektmi
navrhovaných právnych vzťahov.
4. Súčinnosť orgánov štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster s vyhotovitel'mi GP
Rozsah participácie územných orgánov na vyhotovovaní
a využívaní GP je vymedzený v zákone Národnej rady (NR)
Slovenskej republiky (SR) č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnutel'ností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnutel'nostiam (katastrálny zákon) [4] a v zákone NR SR č.
215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii [5].
Podiel územných orgánov na vyhotovení GP a na ich následnom využívaní sa odvíja v štyroch róznych časových rovinách takto:
I. V štádiu prípravy na vyhotovenie GP poskytujú jeho vyhotovitel'ovi všetky potrebné východiskové údaje, najma
údaje zo súboru popisných informácií katastra nehnu tel'ností (S PIKN), prípadne údaje z pozemkovej knihy (PK)
alebo zo železničnej knihy a údaje zo S GIKN. Pod S PIKN
a S GIKN rozumieme súbory ako časti Automatizovaného
informačného systému geodézie, kartografie a katastra
(AIS GKK).
V súčasnosti sa požadované informácie na všetkých pracoviskách územného orgánu vo východoslovenskom regióne
poskytujú osobným kontaktom. Na 13 SK však sú vytvorené
podmienky na to, aby aspoň časť geodetíckých firíem čerpala
informácie zo S PIKN v plnom rozsahu elektronickou cestou, formou priameho napojenia sa na počítačovú sieť SK.
Informácie zo S GIKN je tiež možné rovnakým spósobom
čerpať na 13 SK. Rozsah informácií, ktoré je možné elektronickou cestou čerpať, je však diferencovaný a závisí na počte KÚ, v ktorých má príslušná SK k dispozícii VKM, alebo
aspoň register súradníc zaznamenaný na pamaťovom médiu
v aktuálnom stave.
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V súčasnosti na spomínaných 13 SK sa KM vo vektorovom tvare spravuje celkom v 77 KÚ.
Problémom súvisiacim s poskytovaním informácií z AIS
GKK elektronickou cestou je, že zatial' nemáme softverové
prostriedky, ktoré by automatizovaným sposobom spočítavali rozsah poskytnutých informácií na potreby ocenenia ponúkovým cenníkom a na potreby spoplatnenia podl'a zákona
NR SR Č. 14511995 Z. z. o správnych poplatkoch.
2. Po vyhotovení GP jeho vyhotovitel', alebo iná fyzická
osoba, ktorá má na to osobitnú odbornú sposobilosť
a oprávnenie udelené podl'a zákona NR SR Č. 21611995 Z.
z. o Komore geodetov a kartografov, ho autorizačne overL
Autorizačne overený GP spolu s ďalšími časťami výsledného elaborátu, určenými inštrukciou [2], vyhotovitel'
predkladá územnému orgánu na úradné overenie (§ 9 zákona [5]).
Autorizačnému overeniu GP má predchádzať dosledná výstupná kontrola a GP predložené územnému orgánu na
úradné overenie, by mali byť v podstate bezchybné. Prax je
však vel'mi často iná. Potvrdené, resp. autorizačne overené
GP obsahujú také nedostatky, ktoré bráni a ich úradnému overeniu územným orgánom, čo v niektorých prípadoch má za
následok citel'né predlžovanie overovacieho procesu. Táto
skutočnosť má negatívne dosledky na strane vyhotovitel'a i na
strane územného orgánu.
Pracovníkmi poverenými úradne overovať GP vo východoslovenskom regióne sú najčastejšie zisťované následujúce
nedostatky:
- pri meraní zmien polárnymi metódami, s použitím klasických meracích prístrojov, sú prekročené krajné hodnoty
dížok pre požadovanú triedu presnosti,
- pri polámej metóde často bývajú nesprávne volené pevné
body - východiskové body merania - vo vzťahu k určovaným bodom,
- pri meraní pravouhlých objektov sa vyhotovitel' GP často
uspokojí s meraním dvoch bodov (napr. rohov budovy), aj
keď je možné zmeranie všetkých,
- často je zanedbávané meranie omerných a iných kontrolných mier,
- pri určovaní rajónov nie je dodržaný požadovaný vzťah
medzi dížkami stanovisko-rajón a stanovisko-orientačný
bod,
- pri aplikácii metódy pravouhlých súradníc sa vyskytujú nepripustné dížky kolmíc,
- v záznamoch podrobného merania zmien chybajú niektoré
z požadovaných údaj ov,
- v niektorých prípadoch sa nevenuje dostatočná pozornosť
zákresu zmeranej zmeny do KM
- grafické znázornenie v GP nezodpovedá STN 01 3411
Mapy vel'kých mierok. Kreslenie a značky,
- vo výkaze výmer sú uvádzané nesprávne názvy druhov pozemkov,
- v popisovom poli GP nie je uvedené meno vyhotoviteľa
(fyzickej osoby),
- stáva sa, že vyhotovitel' vo výkaze výmer pracuje s údaj mi
PK napriek tomu, že predmetné nehnutel'nosti sú zapísané
v LV,
- výmery zbytkových parciel nie sú kontrolované druhým
výpočtom,
- vo výpočtovom protokole nie je uvádzané označenie
sposobu určeni a výmer.
3. GP overený vyhotovitel'om (autorizačné overenie) i územným orgánom (úradné overenie) mOže byť použitý ako
podklad na spísanie právnej listiny, ktorá potvrdí alebo
osvedčí právne vzťahy k nehnutel'nostiam ním zadefino-

vaným. Následne je ako príloha tejto listiny doručený
územnému orgánu na vykonanie záznamu v KN, alebo
spolu s listinou, ktorej je prílohou, ako súčasť návrhu na
vklad, na konanie o povolenie vkladu a následné zapísanie v KN.
Po vykonaní zmeny v KN sa GP, ako súčasť právnej listiny, ukladá do zbierky listín. Následne može byť použitý
na obnovenie lomových bodov hraníc pozemkov ním definovaných.
4. Katastrá1ny zákon [4], ktorý nadobudol účinnosť 1. 1.
1996, zriaďuje katastrálnu inšpekciu. Keďže prostredníctvom nej bude Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
vykonávať aj štátny dozor nad všetkými geodetickými činnosťami, ktorých výsledky sa možu využiť v KN, budú
mocť orgány štátnej správy geodézie, kartografie a katastra
v istom zmysle zasahovať do vyhotovovania GP, aj bezprostredne v procese ich vyhotovovania fyzickými a právnickými osobami vykonávajúcimi geodetické a kartografické práce. Túto možnosť štátne orgány v čase platnosti
zákona S10venskej národnej rady Č. 26611992 Zb. nemali.
Treba dúfať, že zmena sa pozitívne prejaví nielen na kvalite GP, ale v celej geodetickej a kartografickej činnosti.
5. Záver
Kvalita GP vel'mi ovp1yvňuje celkovú kvalitu KN ako
systému. Je preto len samozrejme, že orgány štátnej správy
musia dozerať na to, aby sa do KN dostávali len GP, ktoré
svojimi náležitosťami a presnosťou naozaj zodpovedajú predpisom. Z rovnakého dovodu však kvalita musí byť aj jedným
z prvoradých ciel'ov na strane vyhotovitel'ov. To si vyžaduje,
aby autorizačné overenie GP nebol o chápané ako formálna
nevyhnutnosť, ale ako záruka zodpovedne vykonanej výstupnej kontroly, bez ktorej dobrá kvalita nie je možná. V budúcnosti sa tu určite pozitívne prejaví aj posobenie zákona
NR SR Č. 21611995 Z. Z. o Komore geodetov a kartografovo
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Ing. Erik Ol}drejička,
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I. Po napísaní článku bol a uverejnená v Zbierke zákonov vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky (SR) č. 7911996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady SR o katastri nehnutel'ností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnutel'nostiam (katastrálny
zákon). V § 109 v ods. 4 tejto vyhlášky je závazná presnosť podrobného merania stanovená strednou súradnlco-
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vou chybou pre body podrobného polohového bodového pol'a
3. triedy presnosti s presnosťou 0.14 m, pričom toto kritérium
sa vzťahuje aj na body miestneho súradnicového systému.
Z toho vyplýva, že presnosť samotného merania (nie zobrazenia) už nie je závislá na podkladovej mape.
2. Medzi výhody vyhotovovania geometrických plánov aj
v elektronickej forme patrí okrem možnosti operatívnej
kontroly výpočtových prác a nadviiznosti na aktuálny stav
katastrálneho operátu v prostredí výpočtovej techniky aj
perspektívne spravovanie vektorových katastrálnych máp
(podla ich definície), resp. katastrálnych máp vo vektorovom tvare iba v prostredí výpočtovej techniky, čo umožní
uvol'niť kapacity momentálne zaťažované duplicitným zo-

brazovaním zmien do katastrálnych máp. Pred týmto krokom je ale potrebné dopracovanie komplexného mech anizmu spravovania katastrálnej mapy v prostredi výpočtovej
techniky,
vrátane
uspokojivej
možnosti
retrospektívnej analýzy zmien vykonaných v katastrálnej
mape, ako aj vyhotovovania identifikácií.
3. V čase písania lektorského posudku (30. 7. 1996) je v pripomienkovom konaní návrh novej Inštrukcie na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov (984 240 1196), v ktorej budú zohl'adnené
najnovšie legislatívne zmeny, ako aj d·alšie nové skutočnosti, ktoré bolů vzhl'adom na zmeny v spravovaní katastra
nehnutel'ností potrebné upraviť.

Tvorba vektorovej katastrálnej mapy
vo východoslovenskom regióne

Mapový fond vel'kých mierok, ktorý slúži ako technický podklad na evidovanie nehnutel'ností v katastri, je na území, ktoré
je v posobnosti Katastrálneho úradu v Košiciach (KÚ) vel'mi
roznorodý, a v mnohých prípadoch až nevyhovujúci. Preto
KÚ rieši tento problém metódami a technikou, ktoré zodpovedajú požiadavkam súčasnej doby. Ako jednu z najdoležitejších úloh technického rozvoj a v roku 1996, ale i na naslednujúce roky, si KÚ stanovil postup ne vytvárať
a aktualizovať vektorovú katastrálnu mapu (VKM). Tento
problém je v našich podmienkach zvlášť závažný, pretože počas takmer dvadsaťročného mapovania vo vel'kých mierkach
vzniklo množstvo máp digitálne spracovaných, ale pri množstve týchto máp je ich kvalitatívne využívanie na úrovni máp
spracovaných graficky. Povodné média s digitálnymi prvkam i sú archivované, neplnia účel v povodnom rozsahu a postupne zastarávajú. Ide predovšetkým o mapovanie vykonávané do roku 1987.
Touto problematikou sa KÚ pravidelne zaoberal na svojich poradách a prijal opatrenia na riešenie tohto stavu. Jedným z nich bolo aj vypracovanie vnútroorganizačnej koncepcie na tvorbu a aktualizáciu súboru geodetických
informácií (SOI) katastra nehnuterností (KN), postupná realizácia tvorby týchto súborov a ich nasledujúca aktualizácia.
2. Analýza východiskového stavu v tvorbe geodetických
informácií zachovaných a dokumentovaných
v digitálnom tvare
2.1 Technológia
v digitálnom

tvorby
tvare

geodetických

informácií

V rokoch 1975 až 1987 sa spracovávalo technicko-hospodárske mapovanie (THM) na vel'kom počítači Tesla 200

Katastrálny

Ing. Emil Ryník,
úrad v Košiciach

(T-200) a v malom rozsahu na počítači Odra. Digitálnym výsledkom týchto prác sú dieme pásky (DP) predpisu kresby
a zoznamy súradníc uložené na mangetických páskach
(MGP), ale aj na DP. leh tvorba prebiehala tak, že súradnice
sa ukladali postupne podl'a lokalit na MGP. Takto na jednej
MGP sú uložené rozne počty súradníc, spravidla od 5000 do
400 000 zásadne diferencované podra okresov. Teoreticky by
sa dalo uvažovať, že pre 13 okres ov v bývalom východoslovenskom kraji máme len 13 MGP. Spočiatku však bolo vžité
pridel'ovanie čísiel neorganizovane, počínajúc pre každé územie čís lom 10. Z toho dovodu máme v rámci okresov 3 až 4
MGP s totožnými pracovnými číslami, a to spravidla 10 až
11. Celkový počet MGP pre celý bývalý východoslovenský
kraj je viac ako 40. Charakteristické je to, že na každej MGP
je len jeden názov a jedno číslo lokality uvedené v prvých
dvoch vetách zoznamu súradníc.
Tieto množstvá súradníc spracovaných na T-200 boli v rokoch 1991 až 1993 prevedené na centrálny počítač EC 1033
(EC 1033) a ďalej z nich boli vytvorené súbory STX pre počítač PC (PC). Tento úkon vykonal v plnom rozsahu Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ). DP z počítača
Odra (12 katastrálnych území) boli na oddelení automatizácie KÚ konvertované na média Pc.
Z tochto mapovania sa však nezachovali všetky DP.V roku
1988 boli pri živelnej pohrome zaplavené archívne miestnosti
technickej dokumentácie, pričom bola zničená časť DP predpisu kresby, ktoré boli následne skartované. Pre tieto katastrálne územia je potrebné vyhotoviť nový predpis kresby už
priamo na pamiiťové média za pomoci predpisu vyhotoveného na tlačivách, ktoré sú dokumentované v príslušných všeobecných dokumentáciách.
V rokoch 1988 až 1989 sa už výsledky digitálne nespracovali na T-200, ale novou technológiou, spojením počítač a
Hewlett-Packard s diarkovým prenosom údajov SPU-800,
z ktorej výstup bola MGP zoznamu súradnic pre EC 1033.
Súradnice sa už archivovali iba v GKÚ a pre všeobecné do-
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Počet katastrálnych
Por.
čís.

Okres

v digitálnom
tvare

%v
okrese

T-200

Odra

území

RES1l

Technologia
ECPC

vyhotovený

Zničené médiá

VTX

nevyhotovený

vy hotovený

nevyhotovený

% vyhotovených

MGP

DP

RES

VTX

I.

Bardejov

80

79

62

2

16

80

-

36

44

-

14

100

45

2.

Humenné

78

63

75

-

3

74

4

15

63

4

5

95

19

3.

Košice

11

55

8

-

3

11

-

3

8

-

-

100

27

4.

Košice-vidiek

37

29

7

-

30

35

2

30

7

2

-

95

81

5.

Micha10vce

81

71

42

-

39

79

2

41

40

2

3

98

51

6.

Poprad

27

31

22

-

5

27

-

11

16

-

2

100

41

7.

Prešov

120

81

85

1

34

110

10

48

72

10

6

92

40

8.

Rožňava

47

52

27

4

16

34

13

9

38

-

-

72

19

9.

Spišská Nová Ves

43

47

24

2

17

19

24

16

27

24

16

44

37

10.

Stará Lubovňa

38

83

24

-

14

38

-

11

27

-

18

100

29

11.

Svidník

95

90

49

2

44

95

-

18

77

-

59

100

19

12.

Trebišov

55

50

27

-

28

43

12

34

21

12

24

78

62

13.

Vranov

76

97

51

I

24

76

-

52

24

-

18

100

68

788

64

503

12

273

721

67

324

464

67

196

91

41

Východoslovenský
región

kumentácie boli dodávané iba t1ačové výstupy zoznamu súradníc.
Zoznam súradníc a predpis kresby zaznamenávaný ako výstup na pamMové médium PC sa začal vykonávať na pracovisku KÚ v Prešove od I. I. 1990.

2.2

Spracovanie
dokumentovaných
tvorba súborov STX a VTX

médií

PrehIad o počte katastrálných území spracovaných v digitálnom tvare, v nich vyhotovených súborov STX a VTX je
zrejmy z tabuIky 1.

3.1 Technické vybavenie
v grafickom
systéme

-

Súbory STX boli vytvárané v GKÚ konverziou MGP na tvar
využiteIný osobným počítačom. Tvorba súborov výkresov
v textovom tvare (VTX) v interaktívnom grafickom systéme
Kokeš sa z p6vodných DP na kresbu vyhotovených pre
T-200 vykonáva zložitejšie. Z DP predpisu kresby sa pomocou dierovača T-100 vyhotovujú v oddelení automatizácie
tzv. tabelačné zostavy, na ktorých sa opravuje kresba na tvar
pre počítač EC 1033. Pomocou snímača DP, ktorý je spojený
s PC, sa vyhotovuje predpis kresby, ako vstupný údaj pre EC
1033. Nasleduje predpis kresby spolu so súborom STX spracovaný programom MAPA 1, výsledkom čoho sú súbory
VTX. Táto technológia prevodu informácií, získaných pri
tvorbe mapy, sa využíva v súčasnosti v KÚ. Na jej realizáciu nie sú prekážky, pretože KÚ má k dispozícii softverové
a hardverové prostriedky, ktorými archivované média konvertuje do súborov VTX. K 30. 7. 1996 bolo takto spracovaných 740 katastrálnych území do tvaru STX a 324 katastrálnych území do tvaru VTX.

pracovísk
Kokeš

KÚ na prácu

KÚ má v rámci svojej územnej p6sobnosti 20 správ katastra,
z čoho 13je v sídlach okresov a 7 v mestách obvodného významu. Na týchto pracoviskách, vrátanie oddelenia automatizácie sú inštalované počítače PC AT s perifémymi zariadeniami tlačiame, digitizéry a I digigraf na oddelení
automatizácie. výpočtové systémy na okresných pracoviskách sú vybavené vysokokapacitnými servermi zn. Compaq-Prosignia, doplnenými o extemé, pamaťové média a mechaniky optických diskov na zálohovanie údajov. Štyri z doteraz používaných serverov značky Unit sú použité ďalej ako
servere na bývalých detašovaných pracoviskách. Ostatné sú
určené na využitie ako pracovné stanice. Z technických zariadení na spracovanie DP predpisu na kresbu slúži na oddelení automatizácie 1 PC/XT, I snímač DP a 4 dierovače T-100. V súčasnej dobe sú všetky spomínané pracoviská
vybavené interaktívnym grafickým systémom Kokeš, verzia
8 (sieťová). Zber geodetických údajov v teréne je vykonávaný elektronickými diaIkomermi Wild DI 1001, v spojení
s terminál mi radu GRE a univerzálnymi stanicami Nikon D-50, v spojení s registračnými záznamníkmi PSlON.
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3.2 Realizácia tvorby a aktualizácie VKM
Tvorba VKM v KÚ je v súčasnosti vykonávaná troma
sp6sobmi:
a) novým mapovaním,
b) prepracovaním p6vodnej mapy,
c) spracovaním archivovaných médií (DP, MGP) z meraní
na prelome sedemdesiatých a osemdesiatých rokoch.
I. sp6sobom sa tvorí VKM v tých katastrálnych územiach
kde sa vyhotovuje základná mapa verkej mierky, ako štátne
mapové dielo. Je vytváraná z geodetických podkladov, vyhotovených mapovacími oddeleniami, ktorými sú meračské
náčrty a zápisník vo forme pamaťového média. Na oddelení
automatizácie sa pripravujú dva základné súbory; a to súbor
- zoznamu súradníc,
- predpisu kresby.
Automatizovaným dávkovým sp6sobom sa vytvorí z predpisu na kresbu a zaznamu súradníc pre každú skupinu výkres s obsahom a štruktúrou upraveného výkresu MAPA I
a ďalej sa interaktívne vykoná doplnenie a úprava jednotlivých vrstiev v súlade s lnštrukciou na tvorbu Základnej mapy
Slovenskej republiky verkej mierky (984 21 I I/93) a struktúrou VKM.
2. sp6sobom (b) je vytváraná VKM z originálu katastrálnej mapy. Digitalizáciou sa získajú súradnice a vo vhodne
zvolených obvodoch výkresov sa urobí súbor predpisu
kresby. Ďalej sa vytvorí výkres s obsahom a štruktúrou
MAPA 1, ako u prvej metódy. Prepracovanie p6vodnej mapy
do tvaru VKM sa robí tam, kde je kresba dlhodobou aktualizáciou prehustená, neprehradná a mapové listy sú opotřebované a poškodené.
3. sp6sob (c) má opodstatnenie z d6vodu využiti a zachovaných digitálnych médií, ktoré doteraz neslúžili svojmu

účelu. Je to už spomínané THM, ktoré bolo vykonávané v rokoch 1975 až 1987 a z tohto obdobia je zachované a archivované množstvo digitálnych údaj ov.
Aktualizácia vyhotovenej VKM sa vykonáva po jednotlivých výkresoch. Vykonávajú ju správy katastra a oddelenie
automatizácie a fotogrametrie. Výsledkom aktualizácie
VKM sú výkresy na magnetickom médiu a prehfad záznamov podrobného merania zmien premietnutých v SGI.

4. Záver
KÚ má v rámci svojej p6sobnosti prevážnou časť operátov
spracovaných v digitálnej forme. Pretože verká časť týchto
operátov nesplnila v plnom rozsahu ten účel, na ktorý bola
ich p6vodná tvorba orientovaná, aktivizuje teraz túto činnosť
tak, aby informačný systém KN bol dobudovaný a plne slúžil potrebám, ktoré mu vyplývajú za zákonných ustanovení.

Lektoroval:
Ing. Erik Ondrejička,
ÚGKK SR

Poznámka redakcie:
V čase publikovania článku vstúpili do platnosti zákon Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) č. 22111996 Z. z.
o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky
a zákon NR SR č. 22211996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré
zrušujú katastrálne úrady a ovplyvňujú počet územných orgánov na úseku katastra nehnutefností.

Doc.lng. Miroslav Mikšovský, CSc.,
katedra mapování a kartografie FSv ČVUT v Praze

Topografické mapování Belgie má dlouhodobou tradici.
Vzhledem k poměrně malé rozloze státního území (cca
30 500 km2) je celé státní území pokryto topografickými
a různými druhy tematických map, a to i ve velkých měřítkách.
První topografické mapování území Belgie v měř. I : 20000
bylo dokončeno v r. 1871. Bylo podkladem pro geologické
mapování v měřítku I : 40 000, které bylo dokončeno v r.
1911. Po 2. světové válce byla zpracována nová topografická
mapa v měřítku 1 : 25 000. Rostoucí urbanizace země vyvolala potřebu vzniku celé řady tematických map potřebných
pro územní plánování, výstavbu dálniční sítě apod. i pro vytváření geografických informačních systémů.
Topografické mapování země provádí Národní geografický institut (dále jen NGI). Protože topografická mapa Belgie v měřítku 1 : 25 000 ve své klasické podobě již nevyho-

vuje všem současným požadavkům, bylo přikročeno k vyhotovení nové digitální mapy 1 : 10 000 na podkladě leteckého snímkování. Z ní je pořizována databáze doplněná o základní charakteristiky geografických objektů v topologické
struktuře s použitím softwaru ARC/lNFO. Po doplnění symbolizace jsou tato data převáděna do grafické podoby s použitím pre-press Scitex systému a transformována až do tiskových podkladů.
Zvolená
symbolizace
umožňuje
vyhotovovat ze stejné databáze i mapy v měřítkách 1 : 20
000 nebo I : 5000. Tato technologie byla prakticky vyzkoušena na 2 listech topografické mapy v r. 1991. Při předpokládaném ročním zpracování cca 56 mapových listů má být
tento projekt dokončen do r. 2000.
Digitální techniky zpracování jsou uplatňovány i při zpracování map menších měřítek. V současné době se realizuje
projekt skenování map v měřítku 1 : 50000 spojený s vek-
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torizací dat. V prostorech, kde již existuje nová digitální mapa
v měřítku 1 : 10 000, jsou její údaje přebírány a generalizovány pro měřítko 1 : 50 000.
Topografická mapa 1 : 100 000 je dosud pouze v analogové formě a její údržba se provádí s využitím metod dálkového průzkumu Země. Projekt zpracovala IGN v r. 1992 ve
spolupráci s univerzitou v Liege a s Geodetickým a kartografickým institutem ve Varšavě.
NGI má rovněž k dispozici digitální model terénu, který
vznikl digitalizací vrstev nic topografické mapy 1 : 50 000.
Zahájeny byly též přípravné práce na vytvoření digitálního
modelu terénu z nového topografického mapování v měřítku
1 : 10 000.
Velká pozornost je věnována otázce transferu digitálních
dat. Pro jejich standardizaci bylo vytvořeno národní forum,
které rozhodlo o vytvoření tzv. Belgian Transfer Format
(BTF), založeného na standardu DIGEST.
Významným zdrojem prostorových dat jsou katastrální
mapy, které vznikaly v 19. století (tzv. Napoleonský katastr). Tyto mapy byly zhotovovány v lokálních soustavách
bez vazby na národní geodetickou síť. Používána byla měřítka I : 2500, 1 : 2000, 1 : 1250 a I : 1000, výjimečně pak
i 1 : 5000 nebo I : 500. Současný katastrální operát zahrnuje
přes 9 milionů parcel a 4,5 milionu vlastníků. Katastrální
služba nyní provádí postupně digitalizaci všech katastrálních
map pomocí systému INTERGRAPH, a to současně s jejich
geometrickou korekcí. Problémy, vyvolané zejména nedostatkem výrobních kapacit, jsou však s plynulou údržbou digitalizovaných dat. Zasahování privátních firem do katastrálních databází se však nejeví jako žádoucí.
Národní statistický institut (NSI) je zaměřen především na
získávání tematických dat. To je závislé jednak na národním
ministerstvu hospodářství, jednak na zpracování výsledků
sčítání obyvatelstva (probíhá každých 10 let) a na vyhodnocení stavu půdního fondu (provádí se každé 2 roky). Zpracování probíhá podle statistických obvodů, které byly poprvé
ustaveny a jejich hranice digitalizovány již v r. 1970. Tyto
hranice se však zpravidla při každém dalším sčítání mění,
takže je velmi obtížné zpracovat chronologický vývoj jednotlivých územních jednotek.
V r. 1980 byla provedena regionalizace státního území,
které bylo rozděleno na tři samosprávní celky, zahrnující
Flandry (Vlámsko), Waloonsko a hl. m. Brusel. Každý z nich
však použil poněkud jiný přístup ke koncepci GIS o spravovaném území.
Ve Flandrech byla zvolena koncepce integrace prostorových dat zpracovávaných různými organizacemi a vytvořena
regionální počítačová síť, která umožňuje zájemcům jejich
volné využívání (GIS-Flanders). Tento systém byl schválen
vlámskou regionální vládou, která zde vytvořila v r. 1991 koordinační agenturu. Současně byl přijat program zpracování
barevných ortofotomap v měřítku 1 : 10 000 pro celé území
regionu. V témže roce pak bylo rozhodnuto o konverzi těchto
ortofotomap do digitální formy. V r. 1992 došlo k vybavení
řady regionálních řídících orgánů potřebným hardwarem
a softwarem s cílem zajistit integraci rastrových a vektorových dat, a to pomocí ARCIINFO (s obrazovým integrátorem) a AUTOCADu (pro zpřístupnění digitálních ortofotomap a pro manipulaci s nimi). V souvislosti s tím bylo
rozhodnuto o vyhotovení nových barevných ortofotomap
v měřítku I : 5000, jimiž má být pokryto celé území regionu
do r. 2000.
Ve Waloonsku byla v r. 1990 přijata odlišná koncepce pro
přechod na využívání digitálních informací o území. Má zde
být v průběhu cca 10 let vytvořena digitální bezešvá polo-

hopisná databáze v měřítku I : 1000. V první fázi příprav se
provádí digitální restituce leteckých snímků pořízených
v měřitku 1 : 6000. Na nich mají být identifikovány a symbolizovány všechny viditelné předměty, ostatní prvky mapy
(např. správní hranice, názvosloví apod.) mají být přebírány
z map menších měřítek. Vzhledem k vysokým předpokládaným nákladům projektu (asi 200 mil. BFR ročně) se zde počítá s komerčním předáváním dat uživatelům. Systém má
umožňovat i generalizaci mapového obsahu až do měřítka
I : 25 000, popř. i I : 50 000. Celá technologie je však doposud jen ve stadiu zkoušek.
V Bruselu byla přípravou digitální mapy pověřena inženýrská a konzultační organizace Service Communal de Belgique. Ta vypracovala v r. 1986 úvodní studii na vytvoření
kartografické databáze, která by byla základem pro městský
informační systém (MIS). V r. 1987 byl předložen projekt
,URBIS', který je založen na těchto principech:
- správcovské organizace budou i nadále odpovědny za sběr
a aktualizaci informací vkládaných do MIS,
- všechny zúčastněné agentury musí pracovat ve stejném udržovaném referenčním systému,
- pokladové mapy mohou existovat v různých měřítkách.
Projekt byl zahájen v r. 1989 digitalizací všech parcel
území s využitím systémů INTERGRAF (Microstation).
Všechny stávající mapy byly převedeny do jednotného souřadnicového systému, připraveného ministerstvem veřejných prací. Doplněna byla síť ulic a poštovní směrovací čísla.
Postupně mají být doplňovány další vrstvy a atributy, jako
např. využití půdy apod. Digitální databáze bude volně přístupná pouze 19 městským obvodům, které tvoří bruselský
region. Ostatním uživatelům budou předávány informace za
úplatu.
Do zpracování digitálních dat je v Belgii aktivně zapojena
i řada soukromých firem. Tak např. zpracování ortofotomap
pro Waloonský region provádí firma WALPOT, která je dceřinou společností firmy EUROSENSE. Společnost TELE
ATLAS zpracovává a aktualizuje geografické údaje pro GIS
v měřítkách 1 : 10 000 až I : I mil. Tyto databáze obsahují
např. údaje o ulicích, silniční síti, vodních tocích a vodohospodářských zařízeních, o administrativním dělení apod.
Údaje jsou zde k dispozici v různých formátech, jsou však
kompatibilní s převážnou většinou digitálních systémů používaných v Belgii.
V 80. a 90. letech vznikla v Belgii řada tematických databází a GIS. Tak např. Belgická geologická služba vytvořila digitální databázi všech geologických map Belgie v měř.
1 : 40000 (celkem 226 mapových listů). V r. 1984 bylo zahájeno v rámci projektu EUROSENSE mapování lesních porostů Vlámska s použitím barevných ortofotomap v měřítku
1 : 5000, jehož výsledkem byl vektorově orientovaný GIS
v ARC/INFO, sloužící pro zpracování různých lesnických
map. Obdobně bylo provedeno mapování lesních porostů ve
Waloonsku na ploše cca 500 000 ha. Interpretované údaje
o lesních porostech byly navázány na topologii digitálních
map velkých měřítek. Výhledově se počítá s napojením těchto
dat na GISy, obsahující geologické, půdní a jiné tematické
údaje.
V r. 1978 zahájilo býv. ministerstvo zdravotnictví rozsáhlý projekt mapování biologie životního prostředí v měřítku 1 : 25 000. Od r. 1986 projekt pokračuje na regionální
úrovni. Mapy byly zatím vydány asi ze 40 % státního území.
Ve Vlámsku řídí tyto práce Institut pro ochranu přírody, který
zajistil digitalizaci vydaných map a jejich propojení do vektorově orientovaného geografického informačního systému
GENASIS.
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Ministerstvo
pro územní plánování Waloonska zadalo
zpracování mapy využití půdy v měřítku I : 50 000. Tematické údaje byly získávány metodami dálkového průzkumu
Země z družic Landsat TM a SPOT a ověřovány pomocí leteckých snímků pořizovaných v infračervené oblasti v měřítku I : 25000. Získané údaje byly převedeny do vektorového formátu a propojeny s digitální topografickou mapou
1 : 50000.
Rychlý rozvoj aplikace digitálních metod, vytváření databází a GlS v Belgii však obdobně jako v jiných evropských
zemích byly poznamenány nedostatečnou koordinací aktivit.
Využívání databází a GlS pro řídící činnost různých orgánů
pak bylo rovněž negativně ovlivněno nepostačující přípravou
specialistů a v neposlední řadě i některými finančními problémy. Tyto vlivy jsou však postupně eliminovány a vytvářeny tak podmínky pro rozvoj trhu informací a pro jejich využívání jak ve státním tak i v soukromém sektoru.

DONNAY, J. P.-SANDERS, J.: Digital Mapping and GlS in Belgium.
ln: 1995 National Report on Belgian Cartography. Sub-Committee
for Cartography and GlS of the Belgian National Committee for Geography. 10th ICA General Assembly. Barcelona 1995.

5. medzinárodný zimný seminár
O geodynamike

V dňoch 19. až 23. februára 1996 sa uskutočnil v Šoprone (Maďarsko) 5. medzinárodný zimný seminár o geodynamike organizovaný Geodetickým a ge,9fyzikálnyJ'!1 výskumným ústavom
Maďarskej akadémie vied v Soprone a Ustavom fyzikálnej geodézie Technickej univerzity v Darmstadte. Seminár sa konal pod
záštitou Medzinárodnej geodetickej asociácie, Európskej geofyzikálnej spoločnosti a Centrálnej európskej iniciatívy - výboru pre výskum Zeme (CES).
Prednášky boli organizované podl'a vopred zostaveného programu v dvoch rok ovacích sálach hotela Lbver, v ktorom bola
vačšina účastníkov taktiež ubytovaná, čo poskytovalo možnosti
na nadviazanie osobných kontakt ov a k vzájomným diskusiám
na odborné témy. Svojim rozsahom boli prednášky rozvrhnuté
na štyri dni s časovým priestorom na diskusi u k predneseným
témam a k doplnkovým príspevkom.
Seminára sa zúčastnilo 42 odborníkov z 11 európskych krajín a Egypta. Okrem hostitel'skej krajiny vačším počtom účastníkov bolo zastúpené Nemecko, Rakúsko a Slovensko.
Aktuálna tematika dotýkajúca sa oblastí teoretickej a aplikovanej geofyziky, geodynamiky, gravimetrie a fyzikálnej geodézie bola prezentovaná v siedmych hlavných prednáškach
a v siedmych vedl'ajších odborných príspevkoch.
Do problematiky teórie "Gravitácie a dynamiky Zeme" hlboko načrela úvodná prednáška prof. E. Grotena (Darmstadt,
SRN).
Prof. E. W. Qrafarend
(Stuttgart, SRN) podrobne rozobral
v prednáške "Casové variácie gravitačného pol'a sp6sobené
vnútornými a vonkajšími vplyvmi a povrchovými silami" viaceré hypotézy deformácie gravitačného pol'a vplyvom zmien
slapového potenciálu, zmien hustotného a objemového potenciálu, ročnej rotácie Ze!TIe apod.
Prof. 1. Hinderer
(Strasburg, Francúzsko) - v prednáške
"Gravitácia a štruktúra zemského vnútra" okrem popisu povrchového gravimetrického efektu, podrobne rozobral spektrálny
rozsah meratel'ný supervodivými gravimetrami GWR (s amplitúdami od 1 sekundy do 435 dní). Možnosť potvrdenia teoretického rozdelenia spektra na jednotlivé zložky a parametre
dáva 6-ročná meracia metóda obsiahnutá v Globálnom geodynamickom projekte, odštartovaná 1. 1. 1996.

Rovnakej problematiky z praktického hl'adiska sa dotkol taktiež príspevkom "Meranie vol'ných oscilácií Zeme pomocou supervodivého gravimetra GWR T020" dr. H. Virtanen (Masala,
Fínsko). Prezentoval skúsenosti z registrácie slapových variácií,
snímania krátkoperiodického
spektra, ako aj rozbor presnosti
a interpretácií.
Priamo na jednu zložku spektra (parameter rotácie Zeme)
sa zameral dr. Ch. Pfrommer
(Darmstadt, SRN) v príspevku
"Použitie modulovacej vlnovej analýzy pre ERP (Earth Rotation Parameter) v časových s~riách".
Prof. Z. Martinec (Praha, CR) v prednáške "Gravitačné pole
a izostázia" analyzoval modely Zeme s ohl'adom na tepelný tok
v zemskom plášti.
Príspevok "Topograficko-izostatické
modely vystihujúce globálne tiažové pole" dr. G. Tótha (Budapešť, MR) bol zameraný na vhodný výber globálneho tiažového pol'a s ohl'adom na
izostatické modely.
OtázJsami plošnej a sférickej aproximácie sa zaoberal dr. G.
Papp (Sopron, MR) v jednom z príspevkov usporiadajúcej organizácie "Aproximácia tiažového pol'a založená na modeloch
konečných elementov s uvážením rozloženia hustoty."
Dr. A. Kenyeres (Budapešť, MR) demonštroval "Výsledky
maďarského projektu určenia gravimetrického geoidu", ktorého grafické zobrazenie v mierke 1 : 1 000 000 mali možnosť
účastníci seminára získať.
Bezpodmienečnú
potrebu a nezastupitel'nú úlohu "Absolútnej gravimetrie ako prostriedku na štúdium časových a priestorových variácií tiažového pol'a" potvrdil, podrobne rozobral
a podporil praktickými skúsenosťami v prednáške prof. 1.Marson (Terst, Taliansko). Zd6raznil nutnosť aplikácií najnovších
poznatkov vedy do vývoja systémov absolútných gravimetrov,
hlavne z oblasti laserovej interferometrie
a merania časových
intervalov s vysokou presnosťou. Charakterizoval podmienky
na rozbor a špecifikáciu jednotlivých faktorov a zložiek tiažových zmien, a rozvoj štúdia geodynamických
fenomén ov.
Okrem absolútnej gravimetrie, ako prostriedku na sledovanie
dlhodobých variácií tiažového pol'a, musí byť do systému meraní zahrnutá relatívna gravimetria na sledovanie lokálnych
a regionálnych zmien, ako aj registrácia celospektrálnych variácií pomocou vysokopresných stacionárnych supervodivých
gravimetrov. Jednou z prvých podmienok širokoplošného snímania variácií je zjednotenie gravimetrických systém ov krajín
strednej a východnej Európy, ktorú rieši projekt UNIGRACE
(Unification of gravity systems of the Central and Eastern European Countries) systémom tzv. permanentných stanic. V projekte je zahrnutá problematika metrológie, mapovania, merania a navigácie, určovania výšok, štúdium variácií morských
hladín, geofyzikálny výskum a geologický prieskum.
V časti venovanej metrológii, popísal prof. Marson postupy
a výsledky medzinárodného porovnania absolútnych gravimetrov v Medzinárodnom úrade pre miery a váhy (Sévres, Francúzsko) v roku 1994 (publikované v International jurnal of pure
and applied metrology, "Metrologia", Vol. 32, 1995, No. 3,- november).
Na problémy slapovej gravimetrie a metrológie relatívnych
gravimetrických prístrojov nadviazal príspevkom dr. P. Varga
(Sopron, MR) "Laboratórna gravimetria".
Záverečnými príspevkami seminára bol referát dr. D. R uessa
(Viedeň, Rakúsko) "Projekt absolútnej gravimetrie v Rakúsku" vychádzajúci z GGP (Global Geodynamics Projeckt)
a "Odhad dutinového efektu použitím FEM (Finite Element
Model)" 1. Kohúta (Bratislava, SR).
Azda jediným nedostatkom seminára bola skutočnosť, že
z referátov nebol vyhotovený žiadny súborný dokument, i keď
vačšina z nich bola, resp. bude publikovaná samostatne.
Súčasťou seminára boli dva spoločenské večery, počas ktorých sa našiel priestor na užitočnú výmenu skúseností, názorov
a zaujímavých podnetov na rozvoj spolupráce medzi odborníkmi geovedných disciplín v európskom, resp. v celosvetovom
meradle.
Účastníci sa stotožnili so záverečným konštatovaním organizátorov, že akcia splnila svoj ciel' a seminár vel'kou mierou prispel k rozšíreniu názoru na potrebu medzinárodného
a interdisciplinárneho
riešenia aktuálnych
problémov
v oblasti
geodynamiky. Potvrdili potrebu a užitočnosť udržať tradíciu
uskutočňovania spoločných stretnutí odborníkov aj v budúcnosti.
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1. Úvod
Hlavní město sousedního Rakouska Vídeň bylo ve dnech 9.-19. 7.
1996 místem konání XVIII. kongresu Mezinárodní společnosti pro
fotogrammetrii a dálkový průzkum (lnternational Society for Photogrammetry and Remote Sensing - ISPRS). Kongresu se zúčastnilo
přes 2 500 delegátů z celého světa, z toho 40 z CR. Kongres zhodnotil dosavadní vývoj fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země
(DPZ). V sedmi pracovních komisích a dalších mezikomisových sekcích vytýčil další směry rozvoje tohoto oboru.
Hlavní směry rozvoje fotogrammetrie, DPZ a přidružených oborů
ve světě lze v globálním pohledu charakterizovat takto:
- Všeobecné provozní využití techniky GPS (Global Positioning
System), především při leteckém měřickém snímkování na letadlových nosičích.
Masový přechod provozní praxe k technologiím digitální pozemní
i letecké fotogrammetrie 3D (např. systém Rollei, ImageStation)
s využitím grafických stanic UNIX (např. fa Intergraph, Leica,
Zeiss), ale již i techniky PC (např. fa Atlas, Help - Service Mapping Praha).
Plně komerční využití digitálních ortoťotomap v nejrůznějších oblastech činnosti.
- Podnikatelsky úspěšné prosazení metod DPZ jako zdroje inťormací pro zakládání a vedení GlS (Geografický Informační
Systém).
Maximální snaha o prosazení standardů, zejména na úseku DPZ
a GlS (bohužel dosud ještě málo úspěšná).
Ze srovnání stavu fotogrammetrie a DPZ ve světě a v České republice (ČR) vyplývá, že uvedené metody v ČR dosud stagnují a až
na několik výjimek u privátních firem se rozdíly prohlubují. Zachytit vývojové trendy ve světě se v ČR může podařit pouze okamžitým
přechodem na metody digitální fotogrammetrie 3D.
Přesto je možné aktivity delegátů ČR na kongresu ve Vídni hodnotit pozitivně. Presentovali se účastí na valném shromáždění, přednesli řadu zajímavých referátů a velký ohlas měly zejména expozice
na vědecké, národní i komerční výstavě. Pro odbornou veřejnost
v ČR pak získali mnoho cenných materiálů z kongresu, ze kterých
mohou čerpat nejen vývojová pracoviště, ale i široká obec provozních pracovníků.
2. První poznatky z jednání pracovních komisí
KOMISE I. - Sensory, platformy a snímkování (Získávání primérních dat)
V minulém období komisi řídil Dr. L. Mussio z Itálie. Problematika komise byla rozdělena do 6 pracovních skupin. Hlavní pozornost byla věnována problematice kvality pořizovaných dat nejrůznějšími sensory (např. multispektrálními, radarovými, televizními,
termálními, laserovými), soustavnému zdokonalování digitálních
záznamů obrazů včetně jejich přenosů a určité standardizaci v této
oblasti. Byly zdokonaleny digitalizátory barevných obrazů leteckých měřických snímků (LMS) vysoké přesnosti a rozlišovací
schopnosti.
Pro pořizování LMS se provozně nejčastěji využívá barevných infračervených filmů umožňujících měřické i interpretační využití. Počítačově řízené vyvolávací automaty s optimalizací chemických roztoků byly rozměrově minimalizovány. Bylo dosaženo prvních
výsledků při mezinárodní standardizaci technických podmínek i postupů při kalibraci komor a při pořizování LMS.
V příštím období se hlavní pozornost soustředí na digitální pořizování obrazů včetně skenování, předzpracování a přenos pořízených
dat, na širší využití mikrovlnných senzorů a předzpracování jimi pořízených obrazů, na aspekty systému platforem, navigace a senzorů,
na standardizaci kontroly kvality obrazových dat a na předzpracování a archivaci satelitních dat.
KOMISE II. - Systémy zpracování, analýzy a znázornění dat
Komisi v období 1988-1992 řídil Dr. Mosaad AlIam z Kanady. Aktivity byly rozděleny do 5 pracovních skupin.
vývoj v předmětné oblasti lze charakterizovat spontánním nástupem postupů a systémů digitální fotogrammetrie 3D do provozní
praxe. Již propracované, provozně využitelné systémy pracují v oblasti blízké, pozemní a letecké ťotogrammetrie i na úseku DPZ.
V souvislosti s tím se velkého rozmachu dočkala technologie tvorby

černobílých i barevných digitálních ortofotomap a tvorby digitálního modelu terénu (DMT). Metoda digitální letecké stereofotogrammetrie (nejčastěji ImageStation firmy Intergraph) využívá
UNIX grafických stanic, nebo již i grafických stanic na bázi techniky PC (Pentia). Technika (HW'l, SW2) včetně superpřesných skenerů) umožňuje dosahovat vysoké přesnosti vyhodnocení 3D a tinalizovat vyhodnocení map a mapových podkladů přímo na
obrazovce počítače včetně možností zakládání databází (superpozice s vyjádřením atributů). Obsluha "integrovanou myší" umožňuje současnou volbu příslušných SW příkazů. Na bázi digitálních
obrazů LMS systémy umožňují přímou SW korelaci s DMT s výstupem ve ťormě digitálních ortofotomap. Umožňují realizovat technologie mapování v reálném čase. Digitální fotogrammetrické
systémy jsou využívány rovněž formou integrovaných výstupů ke
zpracování dat z mikrovlnných senzorů. Byly presentovány např.
postupy zpracování radarových dat, které v poslední době nalézají
masové uplatnění pro DMT. Velká pozornost byla v rámci jednání
komise věnována i HW a SW aspektům při tvorbě GlS/US (Land
Information System).
V příštím období se hlavní pozornost komise soustředí na další
propracování digitálních fotogrammetrických systémů, na HW a SW
aspekty při tvorbě GlS, na technologie zpracování speciálních dat,
zejména radarových a na prosazení integrovaných produkčních
systémů na bázi technologie digitální fotogrammetrie 3D.
KOMISE III. - Teorie a algoritmy (Matematická analýza dat)
V uplynulém období komisi řídil Prof. Dr. Ebner Heinrich ze Spolkové republiky Německo. V rámci komise pracovaly 4 pracovní skupiny. Ve věcné náplni byla výrazná orientace do oblasti zvládnutí integrovaných sensorů, vytváření geometricko-radiových i semantlckých modelů a objektů a vytvářeni prostoru pro autorské semináře
týkající se teorie i algoritmů řešení. Integrovaná pracovní skupina
z komise III. a lY. se zabývala koncepčními aspekty zabezpečení
GlS.
V následujícím období se obor zájmu komise rozšiří zejména o řešení problematiky kalibrace integrovaných sensorů a o teorie, algoritmy a softwarové zabezpečení digitální fotogrammetrie 3D.
KOMISE lY. - Mapování a geografické informační systémy
(Kartografické a databázové aplikace fotogrammetrie a DPZ)
V období od kongresu ve Washingtonu řídil komisi Dr. Welch z USA.
Náplň komise byla rozdělena do 6 pracovních skupin. V rámci programu jednání komie ve Vídni se uplatnil příspěvek Výz~umného
ústavu geodetického, topografického a kartografického (VUGTK)(Sborník, část B4, str. 716.)
vývoj v předmětné oblasti lze charakterizovat spontánním uplatněním metod digitální fotogrammetrie 3D a DPZ v provozní praxI.
Dominantní je orientace na komerční využití geoinformačních technologií s výstupy ve formě GlS/US. Všeobecně problematika tvorby
GIS ajeho aplikací prostřednictvím fotogrammetrické metody a prostředky DPZ byla nejčastěji diskutovaným tématem. Pozornost Je
soustředěna zejména na oblast tvorby DMT a technologií digitálních
ortofotomap, využitelných pro mapování a GlS aplikace. V průběhu
kongresu byly rovněž představeny výsledky využití dat DPZ, pořízené z kosmických nosičů, pro tvorbu map středních měřítek. Byla
prokazována jejich kartometrická hodnota.
Problematika revizí a údržby vybudovaných datových bází a realizovaného mapování společně s problematikou katastru byla dalším hlavním předmětem zájmu jednání sekcí lY. komise. Nezbytnost zajistit dokonalou kvalitu, věrohodnost a aktuálnost
vybudovaných databází konečně vstupuje do povědomí specialistů
na tomto úseku.
Jako zajímavost byly presentovány výsledky dálkového průzkumu
i mapování mimozemských těles (topografie planet). Hovořilo se
o Marsu, Venuši a Měsíci.
Pro příští období mezi kongresy se věcná orientace lY. komise
nemění.
KOMISE Y. - Technika blízké ťotogrammetrie a přístrojové vidění
V období do XVIII. kongresu ISPRS byl presidentem této komise
prof. Fryer John z Austrálie. Pracovní náplň komise byla podle obsahu rozdělena do 5 pracovních skupin.
Předmětem zájmu komise byla problematika tvorby obrazu
v blízké fotogrammetrii a jeho zpracování a technologie strukturál-
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ního a průmyslového měření s přihlédnutím k aspektům CAD/CAM.
Byly představeny nesčetné příklady uplatnění blízké fotogrammetrie v biostereometrii, lékařství, architektuře a archeologii. V náplni
komise byly í ínformace zaměřené na sekvenční analýzu obrazu,
umělé vidění a robotiku. Poměrně značná část jednání se věnovala
otázkám metrologie a standardizace (vize metrologie založená na
vědění).
V následujícím období se komise soustředí zejména na řešení otázek metrologie systémů kalibrace a zpracování snímků blízké fotogrammetrie v 3D, sekvenční analýzy snímků, aplikace fotogrammetrické techniky v lékařství, na počítačové modelování pro
vizualizaci a uplatnění virtuální reality a zejména na integraci fotogrammetrických systémů se systémy CAD/CAM. Poprvé se jako
téma řešení objevuje i problematika podpory uživatelů.
KOMISE VI. - Ekonomika, profesionální záležitosti a výchova
Práci komise v uplynulém období řídil Prof. Dr. Deren Li z Číny.
Pracovalo 6 pracovních skupin. V rámci programu jednání komise
ve Vídni se uplatnil příspěvek z VUT Brno (Sborník, část B6)
Komise soustředila pozornost zejména na otázky výchovy, praktíckých kurzů a vytváření výchovných standardů pro fotogrammetrii, DPZ a GIS/US, na konání autorských seminářů, vyučování prostřednictvím počítačů a formy mezinárodní spolupráce včetně
transferu technologií. Jedna pracovní skupina se zabývala terminologií a přípravou mnohojazyčného slovníku ISPRS. Velkou pozornost vyvolala jednání, která se zabývala ekonomikou a obchodním
managementem při uplatňování fotogrammetrie, DPZ a především
GIS/US.
V příštím období bude obor zájmu komise obohacen o řešení otázek uplatnění sítě Internet.
KOMISE VII. - Monitorování přírodních zdrojů a životního prostředí (Interpretace dat ze snímků a DPZ)
Do zasedání ve Vídni byl presidentem komise Dr. R. P. da Cunka
z Brazilie. Široká problematika této komise byla rozdělena do 10
pracovních skupin:
VlI/I.
Fyzická měření a signatury v DPZ,
VlI/2.
Monitorování přírodních zdrojů a životního prostředí s využitím radarových dat,
VlI/3.
Obnovitelné zdroje,
VlI/4.
Geologické a mínerální zdroje,
VlI/5.
Pozemní monitorování ekosystému,
VlI/6.
Ničení a devastace přírody,
VIII7. Znečišťování životního prostředí,
VlI/8.
Monitorování sněhu, ledu, oceánů a pobřežních zón,
VlI/9.
Lidská osídlení,
VlIli O. Globální monitorování.
V následujícím období budou pokračovat v práci pracovní skupiny 1,2,3,5 a 10.

3. Výstavy a vybrané technické exkurze
V rámci XVIII. kongresu ISPRS ve Vídni se konala komerční výstava výrobců fotogrammetrických přístrojů, materiálů, SW a zařízení, národní výstavy jednotlivých národních společností a vědecké
výstavy vědeckých institucí. Celkem se výstav zúčastnilo 97 vystavovatelů. V rámci vědecké výstavy VÚGTK byly instalovány i národní výstavy České a Slovenské Společnosti pro fotogrammetrii
a DPZ (SFDP). Součástí vědecké výstavy bylo předvádění SW pro
vedení a vydávání informací katastru nemovitostí ČR. Podle odezvy
byly výstavy ČR na dobré úrovni a důstojně representovaly SFDP
ČR. V komerční části výstavy se vedle renomovaných firem zúčastnily i úspěšné české firmy GEODIS Brno a Help-Service Mapping
Praha.
Pro výstavy bylo charakteristické:
- konvenční fotogrammetrická zařízení analogového typu se nepoužívají a nevyrábí,
- digitální fotogrammetrie vstoupila do provozního stádia, byla ověřena v komerčních aplikacích,
- algoritmy orientací a generování DMT dosáhly vysokého stupně
automatizace,
- nové komerční satelitní, technické a programové prostředky DPZ
budou poskytovat data z družicových snímků s rozlišovací schopností až I m.
Z technických exkurzí, které probíhaly v průběhu konání kongresu, byly za nejzajímavější považovány exkurze na pracoviště BEV
(Bundesamt fúr Eich- und Vermessungswesen) a Technické university (TU) Vídeň.

Na BEV bylo předmětem technické exkurze oddělení L (Landesaufnahme) a v něm pracoviště fotogrammetrie, topografie a kartografie. Byla demonstrována technologie katastrální i topografické fotogrammetrie. Účastníci se seznámili s vyhodnocovacími pracemi
na analytických vyhodnocovacích strojích (Wild BC3).
- Používané LMS: Pro účely využití půdy - infrared film,
měřítko snímku Ms =1 :5000,
pro lesy - černobílý film, Ms =1:30000,
pro katastr - barevná inverse, Ms = I: I0000.
- Klasifikace snímků a následné vyhodnocení pro aktualizaci katastrálních map i pro převod katastrálních map z měřítka 1:2880
do měřítka I :2000 využívá přednáletové signalizace bodového
pole a stabilizovaných identických bodů obsahu map. Budovy se
vyhodnocují orientačně (mn=20 cm), výsledné zaměření provádí
podnikatelská sféra formou obdoby našich geometrických plánů.
Vyžaduje se nové číselné zaměření všech budov na území státu.
- Topografické mapy se z rastrového obrazu (kartografický skener
MapSetter 4000 Optronix -Intergraph) převádí do vektorové formy
SW Geovec-fy Intergraph. Využívá se grafických stanic TD2,4
a 30 Intergraph. Kódování se provádí do 6 skupin objektů s připojením atributů. Topografická databáze je na JUKEBOX fy Intergraph (90GB). výstup z kartografické databáze se realizuje prostřednictvím plotteru Veratec AO.
- DMT je zpracován v měřítku 1:15000, GRID je 50 m doplněný
vyhodnocením singulárních bodů a terénních čar a zlomů. Bloková analytická aerotriangulace využívá SW University Stuttgart
(prof. Ackermann). Na tomto úseku se připravuje využití digitální
fotogrammetrie na systému ImageStation fy Intergraph. Systém
je zatím ve zkušebním provozu.
Na TU Vídeň bylo předmětem technické exkurze fotogrammetrické pracoviště a pracoviště geoinformatiky. Ve fotogrammetrické
laboratoři jsou instalovány analyttcké vyhodnocovací stroje Wild
(Aviolyt ACI, Aviolab, DSRI5). Usek digitální fotogrammetrie je
vybaven grafickou UNIX stanicí Hewlett Packard - zpracovává digitální ortofotomateriály SW z Univerzity Stuttgart. V laboratoři TU
využívají i systém kamer CCD - pro aplikace fotogrammetrie v lékařství. Je k dispozici ještě digitální kamera Kodak 6x4. Na pracovišti geoinformatiky se účastníci exkurze seznámili s učebními osnovami a vědeckou orientací jednotlivých pedagogíckých pracovníků.
4. Několik informací z valného shromáždění

ISPRS

V průběhu kongresu se konalo 6 zasedání zástupců všech účastnických států ISPRS. Mezi nejzávažnější rozhodnutí valného shromáždění patří:
- Presidentem ISPRS na období 1996-2000 byl zvolen pan Lawrence W. Fritz z USA. Prvním vicepresidentem byl zvolen pan
Shunji Murai z Japonska, druhým vicepresidentem pan Barbosa
Marcio z Brazílie. Generálním sekretářem se stal pan Trinder John
z Austrálie, pokladníkem pan Ruether Heinz z Jižní Ameriky.
- XIX. kongres ISPRS se bude konat 16.-22. července 2000 v Amsterodamu v Holandsku. Ředitelem tohoto kongresu se stal Beek
Jan Klaas (rektor ITC). Adresa: PO. BOx 6, NL-7500 Enschede
The Netherlands, tel. x3 I 534874358, fax: x31 534874335.
- Zodpovědnost za řízení práce jednotlivých pracovních komisí
ISPRS v období 1996-2000 převzaly tyto státy:
Komise I.
- Indie, president George Joseph,
Komise II. - Velká Britanie, lan Dowman,
Komise III. - USA, F. Toni Schenk,
Komise IV. - SRN, Dieter Fritsch,
Komise V. - Japonsko, Hirofumi Chikatsu,
Komise VI. - Indonésie, Klaas Vilaneuva,
Komise VII. - Maďarsko, Gabor Remetey.
- Valné shromáždění přijalo za členy ISPRS samostatné společnosti
SFDP České republiky a SFDP Slovenské republiky.
V rámci XVIII. kongresu ISPRS byla udělena řada ocenění a cen:
Čestným členem ISPRS byl jmenován Prof. F. Ackermann z Technické univerzity Stuttgart, SRN,
- Brockovu zlatou medaili (sponzoruje ASPRS, USA) obdržel
J. Tjunflin z Ruska za výzkum radarového mapování a kartografii nebeských těles (Venuše),
- Gruberovu cenu (sponzoruje ITc' Holandsko) obdržel H. G. Maas
ze Švýcarska za vývoj a výzkum na úseku digitální fotogrammetrie,
- Schermernhornovu cenu (sponzoruje NSPRS, Holandsko) obdržel D. M. McKeowu z USA za aktivní činnost ve společnosti,
- Gamblovu cenu (sponzoruje CSPRS, Kanada) obdrželi P. Waldhiiusl z Rakouska a M. A. Figueros z Chile za aktivní čínnost ve
společnosti,
- Schvidenského medaili (sponzoruje DSPRS, SRN) obdrželi J. B.
Case z USA a A. P. Cracknell z Velké Británie za editorskou činnost,
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- Poprvé v historii ISPRS byla udělena Doležalova cena (sponzoruje OSPRS, Rakousko) za rozvoj ťotogrammetrie. Tuto cenu obdrželo 30 účastníků kongresu z rozvojových a reťormních zemí.
Jedním z oceněných byl K. Sukup z ťirmy GEODIS Brno.

Materiály z XVIII. kongresu ISPRS ve Vídni včetně resolucí všech
pracovních komisí jsou uloženy v technické knihovně Odvětvového
inťormačního střeďiska ve VÚGTK, Zdiby. Věříme, že napomohou
další správné orientaci našich řídících, vývojových, pedagogických
i provozních pracovníků v oboru ťotogrammetrie a DPZ a budou impulsem k cílevědomé eliminaci dosud trvajícího zaostávání ČR v této
oblasti oproti okolnímu světu.
Ing. Miroslav Roule, CSc.,
VÚGTK, Zdiby

XIII. rokovanie
geodeticko-katastrálnych služieb
stredoeurópskych krajín

V dňoch 29. až 31. mája 1996 sa v Kefermarkte v Krajinskom vzdelávacom centre Schloss Weinberg v Homom Rakúsku konalo XIII. rokovanie geodeticko-katastrálnych služieb stredoeurópskych krajín. Spoločným znakom týchto
krajín je niekdajší starorakúsky kataster nehnutefnosti (KN).
Rokovania sa zúčastnili zástupcovia geodeticko-kartografických služieb (GS) Česka, Chorvátska, Maďarska, Rakúska,
Slovenska, Slovinska a Trentina - Južného Tirolska.
Rokovaniu predsedal prezident Spolkového úradu pre metrológiu a zememeračstvo (BEV) Dipl. Ing. A. Hochwartner
a prítomný bol prezident Spolkovej komory architektova inžinierov - konzulentov (BAl K) Dip. Ing. dr. G. Palfinger.
Prednášky, ktoré zástupcovia GS zúčastnených krajin
predniesli, boli na dve vopred určené témy:
- Spolupráca medzi orgánmi štátnej správy a súkromnými
geodetickými pracoviskami.
- Právna ochrana máp a geodetických bánk údajov.
Predmetom rokovania bola problematika:
- vzťahu orgánov štátnej správy a komerčnej sféry v oblasti
geodetických prác a KN,
- autorských práv k mapám a geodetickým bankám údaj ov,
ich ochrana a tvorba cien,
- digitalizácie katastrálnych máp,
- dosiahnutého stavu rozvoj a geodetickej a katastrálnej
služby v jednotlivých zúčastnených krajinách, vývoj a smerovanie od posledného stretnutia hlavne po legislatívnej
a organizačnej stránke.
Prednášky GS na vopred určené témy:
1. GS Česka (Lumír Nedvídek): Súkromní zememeraCI
v Českej republike a ich spolupráca s orgánmi štátnej
správy geodézie a katastra nehnutel'ností.
[Privatsektor der Vermessung in der Tschechischen Republik und dessen Zusammenarbeit mit Organen der
Staatsverwaltung von Landesvermessung und Liegenschaftskataster. ]

2. GS Chorvátska: Využitie geodetických údaj ov, tvorba
cien.
Právna a hospodárska ochrana máp, plánov a geodetických bánk údaj ov.
[Verwertung von Geo-Daten, Preisgestaltung.
Rechtlicher und wirtschaftlicher Schutz von Karten,
Planen und Geo-Datenbanken.]
3. GS Maďarska: Spoločenský význam geoinformácií.
Spolupráca katastrálnych úradov so špecialistami pri
komasáciách (scelovaní) a v podnikaní v oblasti zememeračskej.
Vzdelanie zamestnancov katastrálnych
úradov, ich
ďalšie vzdelávanie, postavenie, uznanie a problémy
kvalifikácie.
[Wirtschaftliche Bedeutung der Geo-Informationen. Zusammenarbeit der Katasterbtiros mit den Experten der Liegenschaťt - Flurbereinigung und Vermessungsuntemehmungen.
Ausbildung der Angestellten der Katasteramter, ihre Fortbildung, die Lage der Anerkennung und Probleme der Berufsbildung.l
4. GS Rakúska: Spolupráca medzi úradnou a súkromnou
zememeračskou službou.
Využitie geoúdajov, tvorba cien. Právna a hospodár.
ska ochrana máp, plánov a geodetických bánk údaj ov.
[Zusammenarbeit zwischen behordlichen und privaten
Vermessungsstellen.
Verwertung von Geo-Daten, Preisgestaltung. Rechtlicher
und wirtschaftlicher Schutz von Karten, Planen und Geo-Datenbanken.]
5. GS Slovenska (Imrich Horňanský): Spolupráca medzi
úradnou a súkromnou geodetickou službou.
(Miroslav Mališ a Jozef Marek): Právna ochrana máp
a geodetických údajov.
[Zusammenarbeit zwischen behordlichen und privaten
Vermessungstellen.
Rechtlicher Schutz der Karten und Geo-Daten.]
6. GS Slovinska: Spolupráca medzi úradnou a súkromnou
zememeračskou službou.
Autorské právo a príbuzné práva v zememeračskej
službe.
[Zusammenarbeit zwischen behordlichen und privaten
Vermessungsstellen.]

Obr. 1 Účastníci Xlll. rokovania geodeticko-katastrálnych
služieb stredoeurópskych krajín pri prehliadke mesta
Freistadt
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Urheberrechte und verwandte Rechte im Vermessungsdienst.]

DISKUSE, NÁZORY, STANOVISKA

7. GS Trentina - Južného Tirolska: Spolupráca medzi úradnou a súkromnou zememeračskou službou v regione
Trentinsko - Južné Tirolsko.
[Zusammenarbeit zwischen behordlichen und privaten
Vermessungsstellen in der Region Trentino-Siidtirol.]

Několik poznámek k článku: Douša, J. - Jindra, D.: Aplikace technologie GPS v geodynamice. Projekt geodynamické sítě Cheb.
GaKO,42(84), 1996. č. 5, s. 89-94.

V samotných prednáškach, ako aj v diskusii k nim bol
zhodnotený súčasný stav a načrtnuté perspektívy ďalšieho
smerovania v spomínaných oblastiach. Bola diskutovaná
otázka poslania a funkcie KN. Účastníci potvrdili užitočnosť vzájomnej výmeny informácií, a tak isto potrebu každoročného spoločného rokovania. Zaujímavé bol i informácie o fungujúcich, zákonom ustanovených Komorách
geodetov (Rakúsko, Slovensko), ako aj o príprave zákonov
a utvárania Komor geodetov (Česko, Slovinsko, Maďarsko,
Chorvátsko).
Súčasťou rokovania bol a aj návšteva Hornorakúskeho krajinského geodetického oddelenia v Linci (Linz) a kancelárie
komerčného geodeta Dip. Ing. Wentera vo Welse.
Účastníkom tu bol predstavený Digitálny hornorakúsky
priestorový informačný systém "DORIS" a jeho možnosti
využívania a ďalej tvorba Digitálnej katastrálnej mapy Rakúska, ktoráje realizovaná ako dlhodobý celoštátny projekt
na základe dohody medzi BEV a BAIK. Katastrálne úrady
poskytujú východiskové informácie na digitalizáciu a výsledok digitalizácie úradne overujú a preberajú do súboru
popisných a geodetických informácií KN. Členovia BAl K
výlučne oprávnení geodeti realizujú digitalizáciu s prípadným domeraním polohopisných prvkov katastrálnej mapy
(iba budov) bez miestneho prešetrovania, pričom financovanie procesu prebieha výlučne z rozpočtov obcí. Premietnutie výsledkov geometrických plánov do KN vyhotovených počas procesov digitalizácie realizuje katastrálny
úrad. Prezentované bol o aj určovanie pevných bodov bodového pol'a metódou globálneho systému určovania polohy.
Mimo rokovania usporiadatelia pripravili pre účastníkov
prehliadku renesančného kaštiela Weinberg, v ktorého Ahnensaale sa konalo rokovanie, ďalej prehliadku farského kostola v Kefermarkte a centra mesta Freistadt (obr. I). Účastníkov rokovania prijal krajinský radca Franz Hiesl.
Na záver stretnutia bol určený usporiadatel' a témy budúcoročného XlV. rokovania geodeticko-katastrálnych služieb
stredoeurópskych krajín, ktoré sa uskutoční v máji 1997
v Slovinsku.
Dohodnuté témy:
1. Výchova pracovníkov katastrálnych úradov, ich ďalšie
vzdelávanie a spoločenské uznanie ich profesie.
2. Problematika zhotovenia a aktualizácie digitálnych kafastrálnych máp.
Rokovania sa zúčastnili:
Za Českú republiku: Ing. Karel Večeře, Ing. Lumír Nedvídek, Ing. Tomáš Morávek, Ing. Miroslav Roule, CSc.
Za Slovenskú republiku: Doc. Ing. Imrich Horňanský,
CSc., Ing. Ivan Šoltés, Ing. Alexander Teleky, Ing. Milan Paulík.

V uvedeném článku se autoři vyjadřují dosti problematickým způsobem ke dvěma z pěti mých prací věnovaných pohybům a deformacím v prostoru Chebska a považuji proto za nutné doplnit několik vlastních poznámek.
Upřímně blahopřeji autorům, že získali grantovou podporu pro
své práce v seismoaktivní oblasti Chebska. Já jsem bohužel tuto
možnost neměl, a proto jsem po odeznění dosti výrazného seismického roje zimy r. 1985/86 hledal možnost, jak z existujících měření odhadnout možný vliv otřesů na vodorovné i svislé pohyby. Podařilo se mi získat finanční prostředky na provedení jednoho
lokálního polohového měření a jednoho opakovaného měření nivelačního. To bylo nutné porovnat s dřívějšími měřeními provedenými
však za jiným účelem, a tedy bez ohledu na geologickou stavbu
území. Byly tu při tom dvě možnosti: udělat něco a nebo nic. Zvolil jsem první možnost s vědomím všech nedostatků a rizik s tím
spojených. Neučinil jsem při tom nic více ani méně, než geodeti
v USA, Japonsku i jiných státech světa po odeznění zemětřesení,
jehož přípravná fáze nebyla před tím geodeticky monitorována. výčtu, respektive dosti zdrcující kritice mých dvou prací věnují autoři
celý odstavec 2.3, přičemž některé z výtek vycházejí z poněkud
zkreslených, respektive neúplných informací autorů. Celý tento odstavec, jehož formulaci považuji slušně řečeno za neetickou, proto
vyznívá spíše propagačně, aby na jeho pozadí vynikl co nejvíce obsah odstavce 2.4 a dalších.
Nicméně za potěšitelný konstatuji fakt, že autoři, na rozdíl od doby
nedávno minulé (řádu 1-2 let), již uznávají, že:
- měřítko polohové sítě může být ovlivněno také pohyby,
- pro řešení úloh studia pohybů v lokálních sítích je nutno s výhodou používat zejména také pozemní polohové měření,
- pro přesné určování svislé složky pohybuje nejvhodnější užít metody velmi přesné nivelace.
Poslední poznámka platí kurzivou psané "Poznámce" na str. 94,
levý odstavec nahoře: "V poslední době se často objevují. ..... Není
řečeno, jak dlouhý časový interval mají autoři na mysli, avšak vím,
že jeho délka je více jak čtvrt století. Protože nepřeji autorům nic
zlého, doporučuji jim, aby obsah této "Poznámky" již nepublikovali ani písemně ani ústně, a to zejména ne v cizím jazyce. Doporučuji jim naopak současně, aby se více věnovali také studiu literatury, která se váže k oboru, jemuž se chtějí věnovat. O teorii
i praktickém využívání různých způsobů zobrazení prvků pole deformace při studiu recentních pohybů naleznou mnoho zajímavého
v literatuře americké (USA i Kanada), německé, finské, Společenství Nezávislých Států, japonské, ba i novozélandské. K tomu je
pak vhodné ještě dodat, že zobrazení pole deformace v ploše není
jediným způsobem vyjádření parametrů deformace. Tyto údaje,
kromě toho, že jsou méně zavádějící než vektory pohybu, jsou nezávislé na užité souřadnicové soustavě a také lépe srovnatelné s jinými geofyzikálními údaji (rozbory mechanismu ohniska zemětřesení, měření deformací na vzorcích hornin, tj. tzv. měření in
situ) a umožňují tak lepší mezioborovou komunikaci. Věřím proto,
že autoři časem ocení geometrický i fyzikální význam těchto způsobů vyznačení dynamických charakteristik a budou jich s výhodou užívat.
Z hlediska názornosti v článku diskutované problematiky lze dodat, že popis provedených přípravných a stabilizačních prací v odstavci. 2.4 není doplněn schematickým znázorněním sítě s geologickými i ge(Jgrafickými podklady. Vektory, ukázané pak v obr. I,
charakterizují jakousi síť, která by také nemusela vůbec být z oblasti Chebska. Alespoň v tomto obrázku měly být totiž vyznačeny
zlomové linie (jako např. v pojednání označeném v článku [3]), případně geologické bloky tak, aby bylo čtenáři ukázáno umístění bodů
vzhledem ke geologickým podmínkám apod. Jistě by při současné
výpočetní technice nebylo obtížné uchovat takové grafické-údaje
v paměti počítače. Bez těchto informací je totiž Článek neúplný a je
částečně mařeno úsilí, které jinak autoři jeho přípravě jistě věnovali.
Další diskuse k článku v rámci těchto poznámek by byla již nadbytečná. Ocenil bych však, jako velmi užitečný, osobní rozhovor
s autory, a to jak k článku samotnému tak i případně k dalším otázkám geodynamiky.

Ing. Milan Paulík,
Katastrálny úrad v Košiciach
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Seznam diplomových prací,
obhájených absolventy oboru
geodézie a kartografie Fakulty
stavební VUT v Srně v roce 1996
BIČIŠTĚ, R.: Aplikační software na platformě GENAMAP pro potřeby lesního hospodářství ve vybraném území
DORDOVÁ, H.: Využití bodu "TUBO" jako referenční stanice GPS
DRGÁČOVÁ, J.: Sledování prostorových změn hráze vodního díla
Šance
GERŽIČÁKOVÁ, P: Digitální zpracování měření pro účely rekonstrukce stavebních objektů
HEJČ, D.: Vyhotovení digitální mapy závodu
HOŘEJŠ, M.: Testování elektronických tachymetrů
J1NDROVÁ, E.: Vliv atmosféry na velikost refrakčního koeficientu
KALÁBOVÁ, P.: Vybrané problémy Digitální mapy města Brna na
styku různých souřadnicových systémů
KOLÁŘOVÁ, E.: Digitální model terénu
KORVASOVÁ, S.: Zaměření a zpracování dokumentace pro účely
rekonstrukce stavebních objektů
KUČERA, M.: Aplikace digitálních metod sběru a analýzy dat v archeologii za použití prostředků G1S pracujících na platformě
systému MicroStation
LORENCOVÁ, D.: Využití digitálního modelu terénu v jižní části
Moravského krasu
MÁDLOVÁ, Š.: Jednosnímková fotogrammetrická metoda pro sběr
informací o území
MENTZL, M.: Pozemková úprava lesa
OHERA, P.: Zdrojová data pro potřeby tvorby G1S na bázi GENAMAP
PASTOROVÁ, J.: Vyhotovení digitální polohopisné mapy intravilánu obce Březová
PELC, M.: Fotogrammetrické vyhodnocení fasády historického objektu
RŮŽIČKA, P.: Generalizace digitálního modelu terénu
SOCHOR, M.: Otázky vyhodnocení GPS měření
STARÝ, J.: Zaměření obce pro výstavbu plynovodu
STEHLÍK, M.: Společné zpracování GPS a klasických geodetických
měření
SUCHÁNEK, M.: Studie vhodnosti určování výšek trigonometricky
v městských aglomeracích
SVOBODA, K.: Vyšetření možnosti využití údajů katastru nemovitostí pro tvorbu městského informačního systému
VRAJOVÁ, I.: Vyhotovení účelové mapy
VŘEŠŤÁL, J.: Digitální model terénu
ŽUFANOVÁ, Y.: Tvorba GIS v jižní části Moravského krasu
Ing. Helena Ryšková,
Ústav geodezie FAST VUT v Bmě

Volební obvody pro volby do Senátu
Mapy v měřítku 1 : 200000 a 1 : 500 000. Vydal Český úřad
zeměměřický a katastrální jako účelový náklad pro Ministerstvo vnitra ČR. Zpracoval Zeměměřický úřad. Praha 1996.
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V rámci příprav organizace a sledování průběhu voleb do Senátu Parlamentu Ceské republiky (ČR) se obrátilo Ministerstvo vnitra ČR na
Český úřad zeměměřický a katastrální (ČŮZK) se žádostí o zpracování vhodných mapových podkladů k tomuto účelu. ČÚZK svěřil
zajíštění tohoto požadavku Zeměměřickému úřadu (ZÚ).
Výchozím podkladem k realizaci úkolu byl zákon č. 24711995 Sb.,
o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů (včetně novely tohoto zákona z roku 1996). V příloze
k uvedenému zákonu je uveden výčet 81 volebních obvodů pro volby
do Senátu, s vymezením jejich územního rozsahu. Hranice volebních obvodů jsou vždy shodné s hranicemi obcí, ve statutárních

městech s hranicemi městských obvodů nebo městských částí. Přitom velmi často hranice obvodů navíc tvoří souběh s hranicemi
okresů. Vzhledem k této skutečnosti bylo optimální, aby mapy volebních obvodů byly sestaveny s maximálním využitím map správního rozdělení ČR. Dostatečná nabídka měřítkových souborů těchto
map správního rozdělení navíc umožnila sestavení map volebních
obvodů ve dvou požadovaných verzích, jako:
- podrobné mapy volebních obvodů ČR v měřítku I : 200 000,
- přehledná mapa volebních obvodů ČR v měřítku I : 500 000.
Aktuálnost zákresu správního rozdělení ČR byla garantována údaji
souboru dat správních a katastrálních hranic ČR, který spravuje Zeměměřický úřad. Soubor je veden v podrobností map měřítka 1 : 50
000 ajeho každoroční aktualizace se provádí v rámci údržby Základní
mapy ČR I : 50000. Na této údržbě významně partícipují katastrální
úřady ve všech okresech.
K sestavení hraníc volebních obvodů, jak jíž bylo dříve uvedeno,
byl výlučným zdrojem informací zákon Č. 247/1995 Sb. Navíc,
kromě obvyklých korektur, byly sestavitelské originály volebních
obvodů vždy nahlédnuty pracovnicemi civilně-správního úseku Ministerstva vnitra ČR. Tím byla na minimum redukována možnost
chyb a opomenutí. Naopak uplatněním soustavy obvyklých revizí
kartografických a polygrafických prací bylo možno upozornit na některé drobné nedostatky předchozích etap přípravy volebních obvodů (zejm. v místním geografickém názvosloví).
V dalším budou blíže charakterizovány podrobné mapy v měřítku
I : 200 000 i přehledná mapa v měřítku I : 500 000.
Volební obvody pro volby do Senátu, mapy v měřítku
1: 200000
Pro zpracování těchto map byly využity sekce Podkladové mapy
správního rozdělení ČR 1 : 200000, pracovně označené Č. 1-7 (viz
obr. I - Klad listů). Toto pracovní rozčlenění státního území do sekcí
bylo zvoleno tak, aby rozměry jednotlívých sekcí umožnily jejich
následné polygrafické zpracování. Pro představu čtenářů proto uvádíme též rozměry jednotlivých sekcí:
1. sekce:
2. sekce:
3. sekce:
4. sekce:
5. sekce:
6. sekce:
7. sekce:

48
45
60
60
63
31
39

x 92 cm
x 94 cm
x 89 cm
x 72 cm
x 72 cm
x 94 cm
x 94 cm

Uvedené sekce Podkladové mapy správního rozdělení ČR I : 200
000 se každoročně udržují ve stavu obsahové aktuálnosti pro zobrazení různých skutečností či jevů vztahujících se k hranicím
správního rozdělení nebo katastrálním hranicím. Mapa je tak v trvalé pohotovosti zejména pro očekávané využití při vytváření a realizaci vyšších územních celků. Její obsahová aktuálnost v současné
době vytvořila vhodné podmínky pro pohotové akceptování požadavku Ministerstva vnitra ČR. Současně tím byla v ZU ověřena metodika a organizace obdobných prací, které lze očekávat právě při
využití státního mapového díla při budoucí přípravě vyšších územních celků.
Mapy volebních obvodů I : 200000 obsahují hranice, čísla a sídla
volebních obvodů, vyznačená výraznou červenou barvou. Krom toho
obsahují zákres správních hranic - státu, okresů, měst a obcí i hranic katastrálních území. Dále obsahují signatury a názvy všech měst,
obcí a částí obcí, statutárních měst a sídel okresů. Hranice obcí a katastrálních území jsou vyznačeny v šedívé barvě, hranice státu
a okresů jsou zvýrazněny fialově, názvosloví je v černé barvě.
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Volební obvody pro volby do Senátu, přehledná mapa ČR
v měřítku 1 : 500 000
Podkladem pro zpracování této mapy byla Mapa správního rozdělení ČR I : 500000, jejíž I. vydání bylo realizováno v prosinci roku
1995. Čtenáři se o této mapě mohou blíže dozvědět z recenze, otištěné v 7. čísle letošního ročníku Geodetického a kartografického obzoru, 1996 (str. 152).
Přehledná mapa volebnich obvodů má rozměry 105 X 68 cm. Obsahuje zákres hranic, čísel a sídel volebních obvodů. Jednotlivé volební
obvody jsou dále kategorizovány podle délky volebního období senátorů zvolených v listopadových volbách letošního roku na 2 roky, 4
roky nebo 6 let. Z prvků správního rozdělení státu mapa obsahuje zákres správních hranic - státu, okresů, měst a obcí. Krom toho obsahuje signatury a názvy všech sídel s více než 1000 obyvatel. Barevné
provedení přehledné mapy volebních obvodů je shodné s mapami
v měřítku I : 200 000, navíc je však doplněno barevné orámování
mapy I : 500 000.
Zeměměřický úřad pokládá tvorbu a vydání map volebních obvodů pro volby do Senátu za mimořádně důležitý úkol. Ke zdárnému
průběhu prací na tvorbě a vydání map značně přispěla operativnost
a vzájemná vstřícnost při součinnosti zainteresovaných pracovníků
Ministerstva vnitra ČR a Zeměměřického úřadu. Byly tak vytvořeny
dobré předpoklady pro další rozvoj využití státních mapových děl
v různých civilně-správních agendách tohoto ministerstva. Obdobně
lze tuto součinnost v blízké době očekávat při přípravě a realizaci
vyšších územních celků.
Ing. Bohumil Šídlo,
Zeměměřický úřad,
Praha

Dosažené výsledky jsou založeny na systémech, které byly
vyvinuty během posledních let. Další výzkumné a vývojové
práce povedou k novým systémům, které zlepší přesnost i provozní charakteristiky digitálních systémů.
Publikace obsahuje i průřez vývoje digitální fotogrammetrie
a aerotriangulace,
stanovení cílů projektu, popis podkladů
a úkolu účastníků, metody analýzy, výsledky jednotlivých měření a jejich rozbor.
Ing. Tomáš Morávek,
Katastrální úřad v Pardubicích
Pozn.: Publikace O EEP E je možno zakoupit na adrese: Institut
fíir Angewandte Geodiisie - Aussenstelle Berlin - Stauffenbergstrasse 13, D - 10785 Berlin.

Official Publication Ne. 33 of the European Organization for
Experimental Photogrammetric Research. (Oficiální publikace
č. 33 Evropské organizace pro experimentální fotogrammetrický výzkum). 453 s. (Vydavatel O. KČllbl.Tisk - Institut ftir
Angewandte Geodiisie, Frankfurt am Main.) Frankfurt am
Main 1996.
Sborník OEEPE-worskhop
o užití digitálních fotogrammetrických stanic
(Lausanne, 4.-6. března 1996).
(048)061.1 :528.711.7:681.3.05

Z předmluvy:
"Rastrové technologie ve spojení s geografickými informačními systémy a digitální fotogrammetrií vytvářejí zcela nové
perspektivy a dávají nový význam světu topografie a plánování.
Techniky však prodělávají rychlý vývoj a není snadné získat
o nich správný přehled. Workshopem "Užití digitálních fotogrammetrických stanic" a vytvořením pracovní skupiny na toto
téma se OEEPE snažila vytvořit diskusní fórum. Tento workshop měl dát bezprostřední náhled na vývoj a praktické použití
digitální fotogrammetrie.
Je asi příliš brzy vydávat příručku digitální fotogrammetrie
a tento sborník se nepokouší ji nahradit."

Official Publication No 31 of the European Organization for
Experimental Photogrammetric Research. (Oficiální publikace
č. 31 Evropské organizace pro experimentální
fotogrammetrický výzkum). Frankfurt am Main, Institut flir Angewandte
Geodiisie 1996. 155. s., 24 obr., 7 tab., 2 dodatky.
Experimentální

test digitální aerotriangulace

(048)528.73:681.3.05

Publikace obsahuje popis a zhodnocení výzkumu přesnosti aerotriangulace
při užití digitalizovaných
snímků v měřítku
1 : 4000. Blok se skládal z 28 snímků ve 4 řadách po 7 snímcích.
Snímky byly digitalizovány s velikostí pixlu 15 a 30 mikronů.
Originální analogové snímky byly měřeny též s použitím konvenčních metod, aby bylo možné srovnání. Přesnost výsledků
byla určována hlavně výpočtem středních chyb na kontrolních
bodech.
Celkem 13 účastníků předalo 155 různých vyrovnání, která
představovala různé úrovně automatizace při výběru spojovacích
bodů a při měření souřadnic a paralax bodů. Měření byla prováděna většinou vizuálním interaktivním výběrem a měřením
bodu, avšak s užitím digitálních metod pro přenos bodů. Některé
systémy byly zcela vizuální, v jednom případě byla užita zvýšená
automatizace při výběru, přenosu a měření spojovacích bodů.
Výsledky ukazují, že nejlepší systémy, užívající digitální
snímky a nesignalizované spojovací body, dosahují téže přesnosti,jaké dosahují nejpřesnější analytické triangulační metody
s analogovými snímky při užití signalizovaných bodů. Je zde experimentální
náznak a teoretické očekávání, že digitální
systémy mohou být dokonce přesnější.
V nejpřesnějších případech měla velikost pixlu relativně
malý vliv na přesnost určovaných bodů. V některých semiautomatických případech byla výšková přesnost dokonce lepší
při velikosti pixlu 30 mikronů než při velikosti pixlu 15 mikronů.

Organizace workshopu se řídila těmito principy:
1. Digitální fotogrammetrie se v praxi užívá stále více.
2. Speciální pracovní postupy digitální fotommetrie vyvolávají
intenzívní změny v praktickém nasazení a otevírají nové perspektivy pro praktické aplikace.
3. Fotogrammetři jsou konfrontováni se značnými problémy při
zavádění nových technik.
4. Do hloubky jdoucí dialog mezi výrobci systémů a jejich uživateli je velmi žádoucí.
Pracovní skupinu OEEPE tvoří:
Institut Cartográfic de Catalunya (ICC), Barcelona,
Institut Géographic National (IGN), Paris,
Institut Géographic National (IGN), Brussel,
Eurosense, Wemmel,
Cicade, Namur,
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).
Za výrobce se workshopu účastnili:
- Car! Zeis, Oberkochen,
- DVP Geomatic Systems, Charny, a Leica Unterentfelden Helava, San Diego a Leica Unterentfelden,
- Intergraph, Huntsville/Hoofddorp,
- Matra, Francie.
Kromě pracovní skupiny a výrobců se účastnili i další, celkem téměř 70 účastníků.

-

Jednání se postupně zabývalo těmito tématy:
1. skenováním,
2. aerotriangulací,
3. automatickým odvozením digitálního modelu terénu (DMT),
4. tvorbou ortofoto,
5. digitálním vyhodnocením,
6. logistikou a integrací systému,
7. finančními aspekty.
Ve sborníku, který je velmi přehledně sestaven, je k jednotlivým tématům podáno shrnutí, jak vyplynulo z jednání, a potom jsou zařazeny jednotlivé příspěvky účastníků a záznamy
diskusí, které jsou zvlášť cenné.
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1. Skenování
Pořizov.ání snímků se. stále děje výhradně fotografickými komoramI a pro konverzI obrazů do digitálního tvaru je nutné užít
skenerů. Skenování negativů a barevná reprodukce stále činí
problémy, stejně jako správa dat.
Z diskuse vyplynulo, že skenování je časově nákladný proces
a že kaž~i s,nímek mu.sí být skenován zvlášť, poněvadž skenery
neJsou bezne vybavovany pro fIlmy na cívce.
Problémem spojeným s řízením skenovacího procesu je organizace dat. Přer~z~ěI5JVání 5lis~ů na jednot~y po 2 g~gabytech
(S'B) n~bo uchovayanI na paskach podstatne komphkuje manIpulaCI daty a JevI se nezbytným konstruovat pro tento účel
zvláštní databáze.
Důležitým aspektem v tomto kontextu je komprese dat; zdá
se, že JPEG je nyní přijata jako standard.
Skenování originálních negativů stále ještě není uspokojující
vzhledem k omezenému dynamickému rozsahu skeneru. Nadto
vyvstává při skenování barevných a zvláště spektrozonálních
snímků problém zaviněný nízkou citlivostí v oblasti modré
barvy.
Podle diskuse se zdá, že formát TlFF spojený s kompresí
JPEG by mohl být obecným standardem.
2. Aerotriangulace
Digitální aerotriangulace
se ukazuje být velmi výkonnou ve
srovnání s analytickými plotry a má výhodu, že může využívat
účinných nástrojů automatizace.
B~žnýc h.lavní komerční programový produkt, který se užívá
ve vyrobe, Je od fy Intergraf. lmageStation od lntergrafu dovoluje vysoký výkon, i když proces automatizace je dosti omezený.
Pro~~aI? DCCS od Helavy je stále ještě určitou měrou v praxi
pouZlvan.
Na. workshopu předvedli Zeiss a Helava triangulační program Jako beta verze (stav březen 1996), které dovolují do velké
míry plně automatizovanou
aerotriangulaci.
Také lNPHO
(prof. Ackermann) ve Stuttgartu pracuje na plně automatizovaném řešení AT.
Ve výrobě lze při triangulaci dosáhnout běžně 60 modelů za
de? Příp~ava dat skenováním si může vyžádat také celý den
prace. Prace s daty pro AT vyžaduje užití výkonného obrazového serveru jako důležitou podmínku pro digitální fotogrammetrii.
. Výkonnost digitální AT ospravedlňuje digitální řešení, byť
I pro tuto operaci samotnou. Limitujícím faktorem může být
nesnáz se seznámením operátora s novou technologií a nutnost
mít dostatek zakázek, které opodstatní investici.
3. Automatické odvození DMT
Prez.entace se soustředily na zkušenosti s programovými
systemy Match- Ta Helava. Automatické odvození DMT vyžadUJe opatrnost při volbě správné filtrovací techniky a vymezení
pracovních zón. Nicméně se zdá, že tyto techniky dovolují
zn~,čný.nárůst produktivity ve srovnání s klasickými metodami
merenI.
V diskusi se ukázalo, že pro správné užití programů pro DMT
jsou nutné zkušenosti. ICC v Barceloně používá program
M~.tch-T, a~e vždy.ye :Ivou chodech. Po prvním běhu se analyZUJIa hrube edItUJI vysledky. Potom ve druhém běhu jsou tyto
výsledky užity jako vstup pro zpřesnění výsledků. IGN v Paříži
také vyvinula vlastní strategii pro odvození vrstev nic do své databáze 1 : 25000 pomocí programu Helava.
Několikrát bylo vyjádřeno přání, aby program účinně podporoval operátora
při detekci bodů s nespolehlivými
výsledky.
4.0rtofoto
Produkce ortofotosnímků
a ortofotomap byla prvním důvodem, proč mnoho podniků zavedlo techniku digitální fotogrammetrie. Podle hrubého odhadu založeného na údajích
z pracovní skupiny se ukazuje, že asi 50-75 % kapacity digitálních pracovních
stanic se užívá pro výrobu ortofotosnímků.
Di.skuse ukázala, že ortofotosnímky jsou široce žádány uživateh map. Ortofotosnímky mohou být zhotovovány s malými
náklady za předpokladu, že zákazníci přijmou digitální výrobek
s minimem kartografické editace a popisu. Čisté zhotovení ortofotosnímku se odhaduje na 5 % celkových nákladů, zatímco
95 % nákladů připadá na kartografické zpracování a tisk.

5. Vektorové vyhodnocení
Výhodou sběru dat pro topografické mapování na digitálních pracovních stanicích je možnost superimpozice (vobraze ní) již existujících map a provedení jejich revize. Avšak jeví
se, že tento způsob je dosti nákladný a vizualizace obrazu je
méně příznivá než na analytických vyhodnocovacích přístrojích.
. V pracovní skupině OEEPE používají digitální pracovní stanIce pro vyhodnocení ICC v Barceloně a IGN v Paříži. V IGN
byla tato produkce nedávno zahájena a nyní užívá 5 digitálních
stanic Helava, zatímco ICC v Barceloně začal s produkcí v roce
1993 a nyní užívá 8 digitálních stanic Intergrafu. ICC dříve užíval analytickýci} vyhodnocovacích přístrojů, ale zcela přešel na
ImageStatlOn. Uspory přitom pramení z užití vobrazení situace
map,jasnějších dat a usnadnění následné editace. Jeví se,že operátoři přijali nové nástroje velmi příznivě, ačkoli nové systémy
vyžadují radikální změnu pracovních metod. Tato adaptace nemůže být vždy očekávána od operátorů, kteří již dlouho pracovali na analytických přístrojích.
6. Logistika a integrace systému
Tato část sloužila k zveřejnění a sdělení zkušeností velkých mapovacích organizací, získaných při zavádění digitálních pracovních technik, a k iniciování dialogu s výrobci.
Hlavní body doporučení jsou tyto:
Jak,? velm.i důležitá se ukazuje správná organizace dat; podle
zkusenostl ICC se doporučuje užít k tomuto účelu databáze.
Pracovní soubory by měly být uchovávány ve tvaru ASCII
aby měly čitelný tvar. Je samozřejmé, že obrazové soubory jso~
tu výjimkou a zůstanou v binárním tvaru.
Pro ukládání dat jsou potřebné speciální datové servery,
kter~ d?y?lí rychlý přístup. Kirchner a Wolf užili "stripe set",
ktery bezl pod Wmdows NT. Takovy stripe set dovoluje vytvoření diskových partitions větších než 100 GS a velmi rychlý přístupový čas. Jiné doporučení bylo užít standardních serverů
přednostně pod UNIXem. S ukládáním dat je také úzce spojená otázka jejich archivace a zálohování.
B'yl~ také vyslovena naděje, že požadavky na rychlost zpracovanI budou uspokojeny vývojem v počítačovém průmyslu.
Užití paralelních procesorů a současný vývoj speciálních grafických karet v počítačovém průmyslu by měly dodat potřebnou sílu zpracování úloh digitální fotogrammetrie. Avšak je
jasné, že fotogrammetrie je jen speciální aplikací a je zcela závislá na vývoji technického zařízení v počítačovém průmyslu.
Proto její určité požadavky na vizualizaci, jako je zoom v reálném čase, mohou být realizovány s rozumným rtsilím jen tehdy,
když na běžném trhu budou potřebné výrobky.
Ačkoli výrobci nabízejí různé druhy programů, ukázalo se,
že uživatelé si vyvíjejí značné vlastní programové vybavení a žádají výrobce, aby prodávali upravitelné systémy se snadným přístupem ke knihovnám.
Uzkou spojitost s vývojem programů uživatelem a s užitím
různých paralelních sýstémů je požadavek na definování standardů pro výměnu obrazů, zahrnující epipolárně přetvořené obra~y. Standardy by měly být definovány také pro výměnu různy.ch transformačních
pa~~m~trů, jako je vnitřní a vnější
orIentace. OEEPE byla pozadana, aby zpracovala rezoluci k tomuto problému a pomohla tyto standardy definovat.
7. Finanční aspekty
Velká část digitálních fotogrammetrických
pracovních stanic
byla původně pořízena pro tvorbu ortofotosnímků. Později si
zpracovatelé uvědomili, že je mohou také s výhodou užít pro
aerotna~gulaci a automatizované odvození DMT a postupně
Je organIzace začaly využívat i pro vektorové vyhodnocení.
y souča~né době výrobci udávají, že se prodává asi stejný pocet novych analytIckých vyhodnocovacích přístrojů jako digitálních pracovních stanic.
Zavedení digitálních systémů vyžaduje velké investice, které
mohou přinést zisk jen při návratnosti 5-7 let. Je to tedy investice, která se znehodnocuje 15-30 % za rok.
Při úvahách o investicích je třeba brát v úvahu i údržbu
systému, která by výrobcem měla být zaručena na dobu alespoň 5 let. V tomto kontextu by také neměly být podceněny náklady na zavedení nové technologie v mapovací organizaci.
V ICC potřebovali 2 roky k tomu, aby začali se skutečnou výrobou.
8. Prezentace systémů
Výrobci byli vyzváni, aby při workshopu prezentovali své
systémy formou předvádění, pro která byly připraveny standardní materiály. Demonstrace se týkaly:
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současného stavu systému DVP,
digitálního fotogrammetrického
systému Helava,
digitálního fotogrammetrického
systému ImageStation,
inovací systému PHODIS.
Publikace podává informace o stavu vývoje a užití metod digitální fotogrammetrie k datu konání workshopu, tak jak je bylo
možné podchytit z příspěvků a diskusí účastníků. Je napsána
srozumitelně a informace jsou podávány utříděně.
Ing. Tomáš Morávek,
Katastrální úřad v Pardubicích

KOLEKTIV: Studie o technice v českých zemích 1918-1945.
(Díl V. a Díl VI.) Praha, Národní technické muzeum 1995.
1128 s. Cena 540 Kč.
(048)62:528( 437.11.2)"311"

15. kapitola "StusJie o technice v českých zemích 1918 až 1945",
Zeměměřictví (Uvod, Stav roku 1918 a organizace oboru, vývoj geodetických základů, Mapování, Práce v dalších resortech,
Geodetické přístroje, Závěr), Díl VI., 817-842,je přehledem dějin zeměměřictví, zpracovaným doc. Ing. Pavlem Hánkem, CSc.
(Stavební fakulta CVUT v Praze). Samo historické období je
z hlediska národního, společenského i technického vývoje velmi
přínosné, byť složité. V tomto období byly položeny vědeckotechnické základy občanského státu a realizovány rozsáhlé
práce evropského významu, jejichž výsledky jsou dodnes
v praktickém používání. Byla vychována a připravena generace
zeměměřičů, pedagogů i vědeckých pracovníků,jejichž odborné
zanícení, výsledky a příklad byly prostředím, ve kterém se připravovali zeměměřiči dneška.
V první části jsou charakterizovány stav geodézie a kartografie a výchozí podmínky dané po rozpadu Rakousko-Uherska a konstituování státní, občanské a vojenské organizace zeměměřických prací i vznik soukromých firem vyrábějících
techniku a pomůcky. Jsou uvedeni tehdejší význačn( pedagogové a pracovníci v~dy, členství a působení tehdejší Ceskoslovenské republiky (CSR) v mezinárodních organizacích.
Prvním z úkolů byla rekonstrukce a výstavba trigonometrické sítě a volba moderního, celostátního kartografického zobrazení. Je popsána výchozí situace, existence tří souřadnicových systémů, řešení Ing. 1. Křováka (přednosty Triangulační
kanceláře Ministerstva financí zřízené v r. 1919), definice a zahájení výstavby Jednotné trigonometrické sítě katastrální, realizace terénních měřických pr;ací a jejich technický popis [Vojenský zeměpisný ústav (VZU), Praha].
Diskutován je výchozí stav výškových základů v Cechách a na
Slovensku, péče mladého státu o jejich komplexní výstavbu a modernizace (nivelační oddělení Ministerstva veřejných prací bylo
rovněž zřízeno v r. 1919), projektování a terénní měření, jeho časový průběh (zakončeno v r. 1953) a dosažená přesnostní kritéria. Na historická tíhová měření Sterneckova navázaly práce prof
B. Kladiva - kyvadlová měření, připojení tíhového bodu Brno na
Potsdam a Vídeň. Je podána informace o účelových německých
gravimetrických měřeníc,h na komparační základně Barrandov
v období protektorátu. Uroveň mapování, mapové tvorby zaostávala za potřebami doby, existující dílo bylo nekomplexní a celostátně nejednotné. Velký význam pro hospodářský rozvoj měl
stav katastrálního mapování, přijatá opatření (včetně definování
Křovákova zobrazení) a započetí nového katastrálního mapování. Topografické mapy středních měřítek byly pro potřeby armády znovu vytvářeny, a to rovněž v zobrazení Benešově, respektujícím obecnou potřebu kontinentální
komplexnosti.
Informace o zmapovaných prostorech, měřítkách mapování
a použitých metodách. Civilní, vojenské mapování proběhlo nejprve v měřítku 1 : 20000 (Benešovo zobrazení); přechog na zobrazení Křovákovo a mapovací práce pro obranu státu. Učelové
mapování za protektorátu v Gauss-Kriigerově zobrazení. Použitá kartografická a reprodukční technika.
Tematické mtlPy byly zpracovávány a vycházely prakticky ih,ned po vzniku CSR. Náklady iniciativních nakladatelství; VZU
a jeho tematické mapy včetně leteckých a pochodových. Siroký
záběr tematických celostátních, regionálních a lokálních vydání.
Vrcholem je sestavení a vydání zeměpisně-statistického
Atlasu
Republiky československé jemuž byla udělena Velká cena v Paříži r. 1937.
Velký význam pro zeměměřictví a mapovou tvorbu bylo postupné zavádění fotogrammetrické
metody; jsou popsány její
v

počátky, použité techniky a technologie a vzpomenuty velké postavy této technologie (prof. Semerád a další), podniky a výsledky civilního a vojenského sektoru.
Geodetické a mapovací práce probíhaly v příslušných modifikacích pro stavební, průmyslové, zemědělské, administrativní
a vojenské účely. Typy prací pro různé resorty (hraniční, městské, v podzemních prostorách s použitím specifické techniky
a metody pro dopravní a vodohospodářské stavby, katastrální
měření, při pozemkové reformě a úpravách půdy).
Zajímavou partií je popis obecných směrů vývoje geodetického a topografického instrumentária, vývoje od dílenské
po tovární výrobu; technické konstrukční skoky (Wildovy teodolity, gyroskopy, dálkoměry, stereofotogrammetry,
výpočetní
technika). Zvláštní pozornost je věnována české produkci a nezapomenutelným konstruktérům.
Text je vhodně prokládán obrázky tehdejší techniky a schématy. V nutné míře zjednodušení uvádí hlavní skutečnosti, charakteristické pro zmíněné období, které je hodnoceno jako
velmi plodné, úspěšné a průkopnické v národním i mezinárodním měřítku.
Publikaci "Studie o technice v českých zemích, období
1918-1945", obsahující kromě Zeměměřictví průřez dalšími odvětvími, lze obdržet buď přímo v Národním technickém muzeu
nebo na dobírku na adrese Národní technické Muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Pozn.: Cena za zakoupení všech dílů (I až VI) je 660 Ke'.
Ing. Drahomír Du.Mtko, CSc.,
Praha

Nový světový kartografický časopis "MERCATOR'S WORLD".
The Magazine of Maps, Atlases, Globes, and Charts Incorporating
The Map Collector. Vydává Aster Publishing Corporation, 845 Willamette St., Eugene, Oregon 97401, USA
V letošním roce (1996) začal v USA vycházet nový světový kartografický časopis Mercator's World. Hodlá využít dosavadní mezeru
u těchto periodik, kde na jedné straně existují časopisy pro mapové
fandy a sběratele jako např. Map Colector, které se však zabývají
skoro výlučně starými mapami do konce 18. století, a časopisy pro
odborníky jako například The Cartographic Journal, které se už pomalu přestávají věnovat klasickým tištěným mapám a pojednávají
hlavně o GlS, DPZ a podobných tématech.
Mercator's World se chce zabývat kartografií v celé její šíři a je
určen hlavně pro laiky s hlubokým zájmem o obor. Jsou v něm články
o historii kartografie, o starých mapách, atlasech a globech a jejich
sbírání. Obsahuje informace o aukcích, medailonky významných
kartografů minulosti, o kartografii v pvní a ve druhé světové válce.
Naopak nejžhavější současnosti je věnována stálá rubrika "CyberSites" pojednávající o tom, jaké mapy a informace je možné nalézt na Internetu, recenze vycházejících knih, základní informace
o GlS, atd. Časopis je na křídovém papíře a celobarevný.
Zárukou kvality časopisu by mělo být i složení redakční rady, kde
působí osobnosti jako Mark Monmonier a David Woodward. Skoro
samozřejmostí pro propagaci je již dnes stránka webu na Internetu,
časopis ji má na adrese: http/www.mercatormag.com. ~ercator's World zatím vychází jednou za dva měsíce. V knihovně VUGTK
si jej lze vypůjčit pod signaturou 47 887.
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Ing. Zdeněk Krejčí, Ministerstvo zahraničních věcí CR,
Praha,
Ing. Václav Nejedlý, VÚGTK,
Zdiby
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Ing. Jaroslav Průša se narodil
11. října 1906 v Praze-Liboci.
Jako talentovaný žák byl doporučen k dalšímu studiu na Malostranské reálce, kterou absolvoval v roku 1926. Vojenskou
základní službu vykonával v letech 1926-1928 v Košicích. Po
návratu, kdy nemohl sehnat zaměstnání, se rozhodl zapsat se
na studium zeměměřického
inženýrství na Vysoké škole speciálních nauk CVUT v Praze.
1. října 1930 byl na základě
konkursu přijat do Vojenské inženýrské koleje, v jejímž rámci
pokračoval v dalším studiu na ČVUT. V r. 1932 vykonal všechny
předepsané
praktické
i odborné
zkoušky
(včetně druhé státní
zkoušky). Po prodlouženi
studia zeměměřického
inženýrství na 8
semestrů si v letech 1945-1946 vzdělání doplnil.
V r. 1933 byl jmenován poručíkem a přidělen ke stavebnímu ředitelství Zemského vojenského velitelství v Bratislavě, kde vykonával zeměměřické práce pro investiční a stavební činnost. Po reorganizaci složek Ministerstva národní obrany v r. 1938 byl přeložen ke
stavebnímu ředitelství v Hradci Králové a jmenován vedoucím měřického oddělení.
Po 15. březnu 1939 byl převeden na Ministerstvo veřejných prací
a v roce 1942 do nově zřízeného Zeměměřického
úřadu pro Čechy
a Moravu.
Zde byl vytvořen návrh na urychlené vybudování trigonometrické,
nivelační a gravimetrické sítě. Na realizaci těchto návrhů se jubilant
podílel v konkrétní praxi. Poté byl pověřen řízením referátu pro transformaci výsledků nivelačních sítí zaměřených Ministerstvem
veřejných prací a bývalým Vojenským zeměpisným ústavem.
V květnu 1945 se podílel na přípravě květnového povstání v PrazePankráci. Byl jmenován zástupcem velitele v této oblasti a mj. jako
jediný uniformovaný důstojník vyslán coby parlamentář do hlavního
štábu jednotek SS (Pankrác - škola na Lišce) s požadavkem, aby jednotky opustily Prahu.
V r. 1946 se navrátil do Zeměměřického
úřadu. Postavil se do čela
snah o soustředění zeměměřických
organizací a vykonával funkci
hlavního inženýra. V červenci 1946 byl vyslán Spolkem inženýrů
a architektů (SIA) do Stockholmu na I. zasedání výboru FIG (Mezinárodní federace zeměměřičů).
V srpnu téhož roku byl na návrh
SIA vyslán do Švýcarska, aby získal zkušenosti v oboru scelováni
pozemků. V roce 1947 byl pověřen řízením Zeměměřického
úřadu.
Po schváleni zákona o soustředění státních zeměměřických
organizací do Ministerstva financí byl pověřen řízením X. odboru (zeměměřického) Ministerstva financí. V roce 1949 byla soustředěná zeměměřická
služba převedena
do nově zřízeného
Ministerstva
techniky, kde byl v r. 1950 vytvořen V. zeměměřický
odbor, jehož
vedením byl ministrem pověřen. Předložil návrh Ministerstvu školství na zřízení čtyřleté zeměměřické
průmyslové školy se studiem
zakončeným maturitou, což bylo v r. 1951 uskutečněno. Po zrušení
Ministerstva techniky se zasadilo zřízení Ústřední správy geodézie
a kartografie (a Slovenské správy geodézie a kartografie jako územního orgánu) a dne I. I. 1954 se stal jejím předsedou.
Pod vedením jubilanta začal rozsáhlý a složitý proces zřizování
nových organizací příspěvkového
charakteru, na které přešly úkoly
spojené s údržbou geodetických
základů, katastrálních a pozemkových map, vyhotovování nových hospodářských
map v měřítku I :
1000 a 1 : 2000 a topografických
map I : 5000 a I : 10000 a dále
řada prací pro veřejnost a některé hospodářské organizace. Dále byly
zahájeny významné úkoly z kartografie spojené s vydáváním, výrobou a tiskem veškerých druhů map pro potřebu státních orgánů, veřejnost, školy a turistiku. Vznikla nová organizace
celostátních
ústavů geodézie pro oblast dvou krajů ajim podřízená Střediska geodézie pro území dvou okresů.
V dalším období inicioval Ing. J. Průša řešení složitých úkolů určovaných vládou. Ministerstvo
spravedlnosti
zrušilo povinnost zápisů (konstitutivnosti)
v pozemkových
knihách dne I. ledna 1951

a tím vznikl v dalších letech značný chaos. Vláda proto uložila založit v letech 1956-1959 jednotnou evidenci pozemků užívacích
vztahů. V roce 1964 byl zpracován a později schválen zákon o evidenci nemovitostí.
V letech 1968-1969 byla proti tehdejšímu předsedovi ÚSGK a později nově vzniklého Českého úřadu geodetického a kartografického
Ing. J. Průšovi vedena ostrá politická kampaň, která vyústila v roce
1969 v jeho odvolání. Vzhledem k tomu. že mu bylo zakázáno, aby
pracoval ve vlastním resortu a musel se starat o obživu rodiny. vystřídal řadu zaměstnání, ai již na Střední průmyslové škole zeměměřické nebo na Ředitelství dálnic v Praze, kde (po prvém propuštění a pozdějším znovupřijetí) pracoval v právním oddělení v oblasti
výkupu pozemků a zpracování podkladů pro zápisy v evidenci nemovitostí až do svých 80 let. V současné době se věnuje různým společenským aktivitám, aby mohl být i ve vysokém věku prospěšný
naší společnosti. Je členem Českého svazu geodetů a kartografů. Komory geodetů a kartografů a dalších společností.
Přejeme jubilantovi i do dalších let dobrou pohodu, zdraví a živý
zájem o dění v geodézii a kartografii. jemuž věnoval celý život.

Nad čerstvým hrobom
prof. Ing. Jaroslava Abeloviča, CSc.

SÚ profesori, ktorí nás naučili
overa viac, ako im káže učebná
osnova. SÚ profesori,
ktorých
múdrosť a morálne zásady si nesieme so sebou po celý život. Takýmto bol aj prof. Ing. Jaroslav
Abelovič,
CSc., ktorého šl"achetné srdce, po krátkej, ale ťažkej chorobe, dotÍklo dňa 18. 5.
1996. Najbližší
príbuzní,
zástupcovia vysokých škól (Slovenskej aj Českej republiky), organizácií
rezortu
Úradu
geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej
republiky
(ÚGKK
SR). priatelia a široká verejnosť
sa s ním rozlúčili dňa 24. 5. 1996 v obradnej sieni bratislavského
krematória. Na smútočnom obrade sa so zosnulým rozlúčili dekan
Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej
univerzity (STU)
v Bratislave doc. Ing. Ludovít Fillo, CSc., a predseda ÚGKK SR
doc. Ing. Imrich Horňanský,
CSc. Obidvaja v rozlúčkových príhovoroch vysoko ocenili jeho pedagogickú, vedeckú a spoločenskú činnosť. V tichej spomienke si pripomeňme
medzníky jeho plodného
života.
Prof. Ing. Abelovič,
CSc., sa narodil 4. 4. 1932 v Naháči, okres
Trnava. Stredoškolské
štúdium absolvoval na Gymnáziu v Piešťanoch (1948 až 1952) a zememeračské
inžinierstvo na Fakulte inžinierskeho stavitel"stva (FIS) Slovenskej vysokej školy technickej
(SVŠT) v Bratislave v januári 1957 s vyznamenaním.
V tomto roku
začína aj jeho pedagogická činnosť na Priemyselnej škole stavebnej
a zememeračskej
v Košiciach. V septembri 1958 prichádza na katedru geodetických základov (KGZ) HS (od roku 1960 SvF) SVŠT
(teraz STU) ako asistent, neskór odborný asistent. Vedeckú hodnosť
kandidáta technických vied získal v roku 1970. Za docenta pre odbor geodézia bol vymenovaný
I. 10. 1976 na základe habilitačnej
práce v roku 1975 a za profesora I. 2. 1991. Akademickú funkciu
prodekana odboru geodézia a kartografia a sociálnej oblasti SvF vykonával od decembra 1989 do 31. I. 1994. V tejto funkcii venoval
verkú pozornosť modernizácii výučby.
Pedagogická a vedeckovýskumná
činnosť prof. Abeloviča,
CSc.,
bola neobyčajne široká. Najskór sa venoval predmetom Vyrovnávací
počet a Geodetické siete. Od I. 10. 1973 prednášal predmet Vyššia
geodézia, kde verkú pozornosť venoval teoretickým a praktickým
otázkam metrológie v geodézii, najma v súvislosti s využívaním laserinterferometrie
pri presnom meraní, kalibrácii, overovaní a testovaní meracích prístrojov a meradiel v geodézii.
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Svoje bohaté pedagogické skúsenosti vhodne využil pri písaní 14
dočasných vysokoškolských učebníc, z toho 8 v spoluautorstve. Ďalej ako autor a spoluautor publikoval takmer 70 vedeckých a odborných prác v časopisoch a v zborníkoch. Čitatelia nášho časopisu
ho poznali ako autora alebo spoluautora viacerých príspevkov, prednášatel"a, organizátora a odborného garanta konferencií a seminárov, najma z oblasti geodetických sietí a testovania diaIkomerov na
geodetickej základnici v teréne a od I. I. 1987 ako člena redakčnej
rady (RR). Iste vel"aenergie a tvorivej invencie vynaložil ako vedúci autorského kolektívu celoštátnej vysokoškolskej príručky
"Meranie v geodetických sieťach" (Bratislava, Alfa 1990). Jeho
práce sa vyznačujú teoretickou náročnosťou, ale majú na zreteli potreby praxe. Výsledky jeho prác sú citované v našej i v zahraničnej
literatúre.
Popri svojej pedagogickej činnosti sa prof. Abelovič zapájal do
riešenia výskumných úloh (VÚ), a to na úseku budovania presných
lokálnych sietí (LS) v oblastiach dynamiky svahových pohybov (zosuvné územia). Túto problematiku, s kolektívom spolupracovníkov
KGZ SvF STU, riešil komplexne v spolupráci so špecialistami z inžinierskej geoló.,gie a geotechniky (napr. LS na lokalitách Hlohovec-Sereď a v Ziarskej kotline, ďalej LS vodnej elektrárne Gabčíkovo, prečerpávacej vodnej elektrárne IpeI a iné). Pozoruhodné
výsledky dosiahol v oblasti riešen}a problémov metrológie v geodézii. Realizačné výstupy týchto VU našli uplatnenie v praxi. Výsledkom jeho vedeckovýskumnej činnosti je autorstvo a spoluautorstvo
II výskumných správ (z toho 6 ako zodpovedný riešitel").
Z hIadiska rezortu ÚGKK SR treba oceniť jeho spoluprácu s organizáciami rezortu pri komparácii meradiel a meracích prístrojov
a najma spoluprácu s Výskumným ústavom geodézie a kartografie
v Bratislave pri tvorbe rezortných metrologických predpisov.
Rozsiahla bol a činnosť prof. Abeloviča v posudzovaní habilitačných a kandidátskych dizertačných prác, vedeckých a odborných
prác, výskumných správa pod. Bol školiteIom vedeckých ašpirantov a doktorandov. Bol členom Vedeckej rady SvF STU, členom Kolégia predsedu ÚGKK SR, aktívne pracoval ako predseda Slovenského zvazu geodetov a od 22. 3. 1996 ako predseda predstavenstva
Komory geodetov a kartografov, na zriadení ktorej mal veIkú zásluhu.
Rozlúčka s prof. Ing. Jaroslavom Abelovičom, CSc., ako čestným,
dobrým, pracovitým a priateIským človekom je bolestná a definitívna. tažko si zvykneme na to, že jeho pracovňa je odrazu pustá.
Prázdne zostáva nielen toto miesto ... Nebude chýbať iba vlastnej rodine, odboru geodézia a kartografia, Komore geodetov a kartografov, bude chýbať i RR nášho časopisu. V našich mysliach ostane navždy živý svojou prácou a obetavosťou. Česť jeho pamiatke.
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