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Štruktúra, integrita,
interoperabilita a implementácia ZB GIS

Návrh a zavedenie systému pre základnú bázu (ZB) geografického inJormačného systému (GIS). Formulácia podrobnej štruktúry systému špecifikuje zásady jeho vnútomej integrity a interoperability v podmienkach automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra a Národnej inJraštruktúry priestorových informácií Slovenskej republiky (SR). Špecifikujú sa 3 úrovne implementácie ZE GIS - ako nástroja modelovacieho, informatického a technologického. Systémová analýza ZB GIS vyúsťu/e do návrhu projektového riadenia ZB GIS
s uplatnením metodológie PRINCE (Project in Controlled Environment) nielen v podmienkach Uradu geodézie, kartografie a katastra SR, ale
aj v širšom kontexte budovania geografických inJormačných zdrojov (geografických inJormácií a GIS) v SR.
Structure, Integrity, Interoperability and Implementation
oJFBGIS
Proposal and implementation oj a systemJor the Fundamental Base (FB) oJ Geographic InJormation System (GIS). Formulation oj detailed
system structure, principles oj its intemal integrity and interoperability respecting both conditions oj Automated InJormation System oj Geodesy, Cartography and Cadastre and NationalInJrastructure oj SpatiallnJormations oj the Slovak Republic. 3 levels oj FB GIS implementation (modelling, inJormational and technological tools) are specified. FB GIS system analysis leads to project administration proposals using
PRINCE methodology (Project in Controlled Environment) suitable not only Jor conditions oj the Geodesy, Cartography and Cadastre
Authority oj the Slovak Republic, but also in wider context oj building up geographical inJormation resources (geographical inJormation and
GIS) in the Slovak Republic.

Na európskej a širšej medzinárodnej úrovni sa vyvíja úsilie
uplatniť metódu geografických informačných systémov
(GlS) pri tvorbe a využívaní geografických a priestorových
informácií. 1) Slovenská republika (SR), reprezentovaná Úradom geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR, predložila
stratégiu jednotnej topografickej bázy SR, budovanej na platforme GlS - základnej bázy (ZB) GlS (http://www.geodesy.gov.sk), ktorá je integrálnou súčasťou automatizovaného
informačného systému geodézie, kartografie a katastra (AI S
GKK) [7, 12]. ZB GlS predstavuje koncepciu jednotnej topografickej bázy Národnej infraštruktúry priestorových informácií (NIPI) SR. Táto stratégia súčasne nadvazuje na európsku uniciatívu INSPlRE (Infrastructure of Spatial
Information in Europe), ktorej ciefom je poskytovanie
priestorových a geografických informácií na lokálnej, národnej a medzinárodnej úrovni [2, 8, 19].
Príspevok špecifikuje zavedenie GlS na ZB GlS. Obsahuje formuláciu podrobnej štruktúry systému, uvádza zásady
jeho vnútornej integrity a interoperability (vzájomnej funkčnej súčinnosti) v podmienkach AIS GKK a NIPI SR, a súčasne prezentuje úrovne implementácie - zavedenie ZB GIS.
Systémová analýza ZB GIS vyúsťuje do návrhov projektového riadenia ZB GlS nielen v podmienkach ÚGKK SR, ale
aj v širšom kontexte budovania geografických informačných
zdrojov SR.
1) Geografická informácia je trojdimenzionálna veličina, ktorej
zložky sú poloha, téma a čas. Priestorová informácia obsahuje dve
zložky - polohu a čas.

V práci sa použili informačné zdroje ÚGKK SR - strategický dokument "Koncepcia tvorby, aktualizácie a správy
základnej bázy geografického informačného systému do
roku 2005" [7] a zákon Národnej rady (NR) SR Č. 215/1995
Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
Metódu systémovej analýzy GlS, ktorá bola aplikovaná na
ZB GlS, prezentujú v plnom rozsahu práce [9, 10, 11]. Navrhované princípy projektového riadenia ZB GlS vychádzajú
z metodológie PRINCE (Project in Controlled Environment
[16]. Príspevok obsahuje aj výsledky expertnej analýzy ZB
GlS, vykonanej v rámci projektu PHARE SR "TechnicalAssistance to GCCA Institution Building Component" [14].

Analýza systému ZB GIS vychádza z troch podmienok vyplývajúcich z koncepcie [7] - integrity AIS GKK, požadovaných funkcií ZB GlS a interoperability ZB GlS v podmienkach NIPI SR. Integrita AIS GKK sa riadi zásadami
OpenGlS (Open Geodata Interoperability Specification).
Platforma OpenGIS je vo všeobecnosti definovaná pomocou
údajových modelov, modelov nástroj ov a modelu informačného spoločenstva [13].
V podmienkach AIS GKK je v tomto zmysle definovaný
vzťah podsystémov - informačného systému katastra nehnutefností (ISKN), informačného systému geodetických základov (ISGZ) a ZB GIS prostredníctvom:
- konzistentných údajových modelov ISGZ, ISKN, ZB GlS,
- interoperabilných technologických nástroj ov s požiadavkou sprostredkovania údajových skladov uvedených podsystémov,
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Obr. 1 Systém riadenia SR - prvky systému SRO SINF' SRD
a okolie systému (ao)R

- komplexného modelu informačného spoločenstva, ktorý
určuje jednotné definície topografických objektov podsystémov ISGZ, ISKN, ZB GIS, alebo v prípade r6znych
definícií identických priestorových objektov predkladá postup prekladu definícií.
V súlade s požiadavkou integrity AIS GKK má ZB GIS
zabezpečiť funkcie:
- aktuálne mapovanie topografických prvkov základnej
mapy (ZM) 1:10 000 z leteckých snímok,
- generovanie trojdimenzionálnych (3D) grafických štruktúr
topografických objektov,
- generovanie, údajovobázových a údajových štruktúr topografických prvkov s obahom tematických atribútov, nevyhnutných na kartografické modelovanie a interpretáciu ZM
1:10 000,
- generovanie ortofotomáp a digitálnych modelov terénu
(DMT),

- generovanie kartografických modelov topografických prvkov ZM 1:10 000, ich kartografickú interpretáciu a reprezentáciu,
- distribúciu všetkých typov údajových štruktúr používatefom v prostredí štátneho informačného systému podfa platných noriem a zásad platformy OpenGIS.
Vzájomná funkčná súčinnosť - interoperabilita ZB GIS
v podmienkach NIPI SRje podfa [13] podmienená:
- harmonizáciou údajového modelu ZB GIS a údajových
modelov všetkých systémov tvoriacich prvky NIPI SR,
- podielom údajových štruktúr a technologických nástroj ov
ZB GIS v podmienkach NIPI SR,
- jednoznačnosťou definície odpovedajúcich topografických
prvkov krajiny v ZB GIS a v čiastkových (rezortných)
systémoch bez duplicity tematických atribútov.

Zákon NR SR Č. 21511995 Z. z. o geodézii a kartografii definuje ZB GIS ako model reálneho sveta a k nemu sa vzťahujúcich javov s časovými aspektmi, s úrovĎou podrobnosti zodpovedajúcou obsahu ZM SR v mierke 1:10000,
obsahujúci informácie spracúvane počítačom, ktoré popisujú prezentovaný model, definujú jeho polohu, tvar,
vlastnosti, spojenia pomocou priestorovo lokalizovaných
vzťahov, aspekty kvality umožĎujúce analyzovanie javov
a grafické prezentácie. Z uvedenej definície vyplýva, že
tvorba ZB GIS je v svojej podstate informačný proces.
Ak uvažujeme informačný proces ako proces zberu, prenosu a spracovania informácie a riadenie ako rozhodovací

proces, v ktorom na základe spracovaných informácií vznikajú rozhodnuti a o skúmanom riadenom objekte, možno definovať systém riadenia SR == (SRC, SRD, SINF)' pričom SRC je
prvok riadiaci, SRD je prvok riadený a SINF je prvok informačný, uvažované ako samostatné subsystémy systému riadenia (obr. 1).
GIS je v tomto zmysle integrujúcou zložkou v systéme riadenia krajiny [9], pričom subsystém riadiaci predstavuje jednotlivé stratégie modelovania, výskumu, využitia a ochrany
krajiny a vlastný objekt riadeniaje v najširšom slova zmysle
krajina ako výrez z geografickej sféry.
Podfa definície [6] je informačný systém taký systém, ktorého vazby sú definované informácie a prvky ako miesta
transformácie (spracovania) informácie. V tomto zmysle vyjadríme ďalej informačný systém ako množinu SINF = [TR, IR],
kde TR je množina miest transformácií a IR je množina informácií. Uvažujeme štyri úrovne transformácie informácie
- zber, integrácia, analýza a distribúcia. Každú z úrovní informačného systému SINF budeme v zmysle [9] považovať za
samostatný subsystém Szp = [Tzp, Izp,], SDB = [TDB, IDB], SAP

= [TAP'

lAP], SD == [TD, ID]'

Geografický informačný systém SGIS = SINF možno potom
definovať množinou prvkov a interakcií: SGIS= [T, I], kde T je
množina subsystémov Szp, SDB, SAP, SD a I je množina interakcií medzi nimi, pričom výsledkom interakcie uvedených
subsystémov sú úplne geografické informácie o prvkoch krajiny (obr. 2).
Každý zo subsystémov Szp, SDB, SAP, SD možno bližšie charakterizovať pomocou údaj ov, informácií, metód, informatických a technologických nástroj ov. Komplexné chápanie
geografickej informácie na všetkých úrovniach jej spracovania podmieňuje vlastnosti údajového modelu informačného
systému, jeho databázového modelu, ale aj štruktúru celého
systému.
Integrita systému (obr. 3) je celostnosť systému, ktorá sa
prejavuje tokom údajov, štruktúrovanou metodikou ich spracovania, generovaním kvalitných geografických informácií
(GI) a kompatibilnou technologickou platformu na všetkých
úrovniach v rámci GIS.
Interoperabilita
systému (obr. 4) SGIS je schopnosť
systému sprostredkovať údaje, informácie, informatické
a technologické nástroje v rámci systému riadenia (AIS
GKK) ako aj s okolím systému (s ostatnými geografickými
informačnými zdroj mi NIPI SR).
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GlS, deklarované v strategickom zámere ÚGKK SR. východiskom na popis podrobnej štruktúry ZB GlS je rámcový
údajový model ZB GlS (obr. 6), ktorý bol spracovaný v rámci
expertnej analýzy Phare [14].
Zber údajov pre ZB GlS sa realizuje geodetickými a fotogrametrickými metódami. Tieto metódy produkujú aktuálne
špeciálne priestorové a tematické údaje o topografických objektoch krajiny v rastrovom (ortofotomapa, DMT), gridovom
(DMT) alebo vektorovom formáte (polohopis a výškopis).
Integrácia údaj ov sa realizuje formou geografickej bázy
údajov. Údajový model databázy definuje množina prvkov
a množina ich interakcií. Množinu prvkov definuje katalóg
objektov (KO) ZB GlS. KO špecifikuje nasledujúce hierarchické úrovne topografických objektov - kategórie, objekty,
atribúty a hodnoty atribútov. Množinu interakcií predstavujú
interakcie topologické a relačné.
Úroveň analýzy obsahuje metodický aparát kartografického modelovania (modelovanie priestorových štruktúr topografických prvkov na báze 2D topológie alebo metódy areálov, izočiar a povrchov), kartografickej interpretácie
kartografického modelu na základe princípov mapového jazyka a kartografickej reprezentácie.
Subsystém distribúcie údajov a informácií v prostredí ZB
GlS vytvára množina výstupných údajových štruktúr a nástrojov a ich spristupnenie, ktoré generujú jednotlivé vyššie
spomenuté úrovne - subsystémy zberu, integrácie a analýzy
údajov a informácií.

vhodnou technologickou platfomIou:

soItvI!r. os. DeP
vyhoVlije re1'erelWn6mumodelu otvorenej počltačo~ komunlkm:ie

jednotnou sémantickou ~peciflkl\clouprvkov
údajuv6ho modelu databézy GIS vrámci určilej infon1lllČl1ejkomuuity

jednotným súboromanalytiekých ustrojov
používaným v rámci určltej in~

komunity

Systémová integrácia SGIS je koncipovanie systému ako
modelovacieho, informatického a technologického nástroja.
Implementácia SGIS je realizácia systémovej integrácie.
Má tri úrovne (obr. 5).
Výsledkom implementácie SG/s je projektovanie a realizácia technologických liniek na poskytovanie služieb SGIS
v systéme riadenia (AIS GKK) ako aj v širšom okolí systému
(NIPI SR).
Z teoreticko-metodologického a informaticko-technologického hl'adiska možno, v nadviiznosti na uvedené, zaviesť
systém SGIS na ZB GIS a v tomto zmysle rozšíriť aj jeho definíciu: ZB GIS je v prostredí NIPI SR interoperabilný
GIS na generovanie úplnej geografickej informácie o topografických prvkoch krajiny v zvolenej mierke, pomocou údajových štruktúr, metodických postupov, analytických a technologických nástroj ov, reprezentovaných
množinou technologických liniek na zabezpečovanie požadovaných služieb (podl'a špecifikácie v časti 2) v integrovanom prostredí AIS G KK.

Podrobný popis štruktúry ZB GlS obsahuje špecifikáciu údajových štruktúr, metód a technológií všetkých subsystémov
ZB GlS tak, aby boli zabezpečené požadované funkcie ZB

Hlavnou funkciou subsystému na zber a prvotné spracovanie údaj ov Szp je zber aktuálnych údaj ov o polohovej lokalizácii a tematickej špecifikácii topografických prvkov krajiny
s polohovou presnosťou a tematickou špecifikáciou odpovedajúcou ZM 1:10000 [7]. Mapovanie priestorových atribútov topografických prvkov sa uskutočňuje prevažne metódou
digitálnej fotogrametrie v jednotnom súradnicovom systéme
- v Európskom terestrickom referenčnom systeme 1989
(ETRS 89) a v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK). Mapovanie tematických
atribútov topografických prvkov sa uskutočňuje prevažne
klasickým terénnym prieskumom. výstupom mapovania sú
buď:

SGISako modelolovací nástroj:
Suhsystém Szp
&komodel čiastkových údajových základnl o
topografických prvkoch krajiny
Subsystém So.
&komodel komplexnej údajovej základne
topografických prvkov
Subsystém SAP
&komodel horizontálnych a vertikálnych
Intcrakcil topografických prvkov krajiny,
kartografický a interpretačný model
Subsystém So
ako model exportu a publikácie údajových

štruktúr 1.0 VŠe

•ch

su

témov

SGISako technologický nástroj:
HW, os, SW, Dep. a vzájomne
interagujúce aplikácie na automatizáciu
všetkých metúd lTansformácíe údajov,
informácíi v GIS a komunikacie GIS v S

SGlsako informatický nástroj:
Subsystém Szp
ako súbor metód transfonnácie čiastkovýh
údajových základní do komplexnej
údajovej bázy GIS
Subsystém S o.
ako metóda generovania komplexnej GI a
metóda modelovania priestorových
štrukllir na báze 20 'opológie
Subsystém SAP
ako súbor metód kartografického
modelovania priestorovej diferenciácie
topografických prvkov krajiny,
súbor metód kartografickej interpretácie,
reprezentácie a komunikácie 01
Subsystém S.
Metódy e.portu , metódy publikácíe
údajov
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Údajový model ZBGIS

Digitálna fotogrametria
snímky

Ortofoto
Raster
Poloha

Výškopis A2
Raster, grid, vektor 3D
Poloha, téma, čas

Polohopis P2
Vektor 3D
Poloha, čas

VýškopisAI
vektor 3D
Poloha, téma, čas

Grafické štruktúry topografických
TO=A2tP2+AI +Pl
Vektor 3D. dgn

objektov TO

Tematické
atribúty TO
z rezortných
inf. Systémov.
Téma, čas

Editovanie geografickej databázy:
Čistenie grafiky
Tvorba topológie
Import tematických atribútov

Analýza

Kartografické modelovanie
Modelovanie priestorových štruktúr na báze 2D topológie
(database sql query, spatial query)

Kartografická interpretácia
Tvorba vrstiev kartografických modelov s využitím
Kartografického jazyka a symboliky

Kartografická reprezentácia
2D, 3D in 2D, 3D animácie, 3D simulácie,
Kartografická virtuálna realita

Tlač ZM
1:10000

Polohopis PI
vektor 3D
Poloha, čas

Aktualizácia
tematických
atribútov TO
mapovaním
v teréne.
Téma, čas
Tematické
atribúty TO
z rastrových
vrstiev ZM
1:10000.
Téma, čas

Transfonnácie
údajov

vGIS
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- 3D grafické údajové štruktúry, ako digitálna reprezentácia
polohovej lokalizácie topografických objektov2) a textové
údajové štruktúry ako digitálna reprezentácia tematických
atribútov topografických objektov,
- alebo komplexné databázové štruktúry s komplexnou polohovou aj tematickou reprezentáciou topografických objektov.
Okrem mapovania topografických prvkov krajiny zabezpečuje subsystém Szp tvorbu digitálnych modelov krajiny, potrebných na definovanie výškopisu ZB GIS, ale aj na tvorbu
ortofotomáp. Významnou funkciou Szp je súborová archivácia všetkých generovaných údajových štruktúr, ale aj ich distribúcia do iných subsystémov SG/s,
Generovanie všetkých typov údajových štruktúr, ako aj ich
archiváciu a distribúciu zabezpečuje špecifický metodický
aparát a technologické nástroje.

411-1
411-2
411-3
411-4

analógové letecké snímky,
digitálne letecké snímky,
body Štátnej priestorovej siete (ŠPS) - vstup z ISGZ,
vektorové grafické štruktúry priestorovej reprezentácie topografických objektov - import z iných rezortných systémov,
411-5 textové štruktúry tematických atribútov topografických objektov - import z iných rezortných systémov.

411-2 digitálne letecké snímky,
411-6 trojdimenzionálne (3D) vektorové grafické štruktúry
priestorovej reprezentácie topografických objektov,
výstup z digitálnej fotogrametrie - bez prepojenia na
tematické atribúty,
411-7 textové štruktúry tematických atribútov topografických objektov - výstup z tematického terénneho mapovania,
411-8 databázové štruktúry topografických objektov - výstup z digitálnej fotograrnetrie,
411-93D vektorové grafické štruktúry priestorovej reprezentácie topografických objektov, výstup z digitálnej
fotogrametrie - obsahujú prepojenie na tematické atribúty,
411-10 údajové štruktúry DMT vektorové výškové bodové
pole,
411-11 údajové štruktúry DMT vektorové izočiary,
411-12 údajové štruktúry DMT rastrové,
411-13 údajové štruktúry DMT typu trojuholníkových nepravidelných sietí (TlN),
411-14 databázové štruktúry DMT (napr. vo forme shape),
411-15 ortofotomapy,
411-16 dvojdimenzionálne (2D) vektorové grafické štruktúry priestorovej reprezentácie topografických objektov.

2) Topografický objekt je digitálna reprezentácia polohovej lokalizácie a teqlatickej špecifikácie topografického prvku krajiny v SG/s

s definovanou časovou platnosťou. Topografický objekt je prvok KG
SG/s, Hodnota tematického atribútu topografického objektu je inter-

pretovatefná pomocou značkového kfúča ZM 1:10 000.

Archivačný a metainformačný
túr Szp
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systém údajových štrok·

Všetky údajové štruktúry subsystému Szp budú archivované
súborovou metódou. Súčasťou archivačného systému bude
relačná databáza, ktorej prvky budú tvoriť relačné tabufky (napr. 411-15) s definíciou tematických atribútov zhodných s identifikačnými pararnetrarni generovaných údajových štruktúr (názov súboru, časová špecifikácia, lokalita,
atď.). Systém bude poskytovať výber všetkých relevantných
údajových štruktúr podfa špecifikácie mapových listov ZM
1:10 000.

Na úrovni zberu a prvotného spracovania údaj ov ZB GIS sa
uplatňujú nasledujúce metódy:
412-1 metóda skenovania - zabezpečenie prevodu analógových leteckých meračských snímok do digitálneho
tvaru - skenerom s geometrickou presnosťou do 1
mikrometra - požadovaná vefkosť pixla je v rozsahu
10-21 mikrometrov (optimálna hodnota 14 mikrometrov),
412-2 metodika digitálnej fotograrnetrie,
- 412-21 metóda vnútornej, vonkajšej, absolútnej orientácie,
- 412-22 metóda aerotriangulácie,
- 412-23 metóda zberu objektov s výstupom do databázových štruktúr,
- 412-24 metodika vektorizácie priestorovej reprezentácie
topografických prvkov v stereomodeli,
- 412-25 metóda zberu údajov pre DMT ("data collection"),
412-3 metodika modelovania georeliéfu:
- 412-31 metóda tvorby TlN DMT,
- 412-32 metóda výpočtu morfometrických pararnetrov georeliéfu,
- 412-33 metóda modelovania izočiarových polí morfometrických parametrov georeliéfu,
- 412-34 metóda modelovania topografických povrchov,
412-4 metodika ortorektifikácie,
412-5 metodika klasifikácie obrazu a generovanie vektorových priestorových štruktúr topografických objektov
2D,
412-6 metóda terénneho mapovania tematických atribútov
topografických prvkov.
4.1.3 Technológie subsystému
vanie údajov

Szp

na zber a prvotné spraco-

Na úrovni subsystému Szp sa uplatňujú nasledujúce technológie:
413-1 technológia skenovania,
413-2 technológia digitálnej fotogrametrie,
413-3 technológia na zber údaj ov pre DMT ("data collection"),
413-4 technológia digitalizácie objektov ("feature collection"),
413-5 technológia modelovania DMT,
413-6 technológia ortorektifikácie,
413-7 technológia vektorizácie topografických prvkov
(3D grafické štruktúry),
413-8 technológia mapovania tematických atribútov topografických prvkov,
413-9 technológia spracovania obrazu a generovanie 2D vektorových priestorových štruktúr.
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Subsystém SDB má dve reprezentácie - geografickú bázu údajov (GBÚ) a bázu metainformácií - metainformačnú bázu
(MIB). GBÚ zabezpečuje integráciu čiastkových údajových
štruktúr (grafických a textových) o topografických objektoch
do jedného celku vo forme databázových štruktúr. ZB GIS
používa vektorovú formu priestorovej organizácie objektov
GBÚ. Subsystém SDB obsahuje tri úrovne špecifikácie (modely) GBÚ - konceptuálny, logický a fyzický model GBÚ
ZB GlS používa relačný databázový model.
GBÚ je uvažovaná ako systém, definovaný množinou prvkov a vzťahov. Prvky GBÚ definuje KG ZB GlS. KG má
hierarchickú štruktúru, ktorej úrovne tvoria kategórie objektov, subkategórie objektov, objekty, atribúty a hodnoty atribútov. Všetky uvedené hierachické úrovne definície objektov sú kódované podfa kódovacieho systému DlGEST
(Digital Geographic Information Exchange Standard) [18].
Pre každý uvažovaný topografický prvok krajiny, ktorý má
byť modelovaný v ZB GlS, existuje v KG definícia jeho digitálnej reprezentácie - topografický objekt. Formu definície
prvkov KG predstavuje obr. 7. Medzi prvkami GBÚ sú dva
druhy vlizieb - relačné a topologické. Prvky a vlizby definujú
údajový model GBÚ, ktorý bude predmetom samostatného
článku.
Prvky MIB definuje KG MIB. Každý prvok KG GBÚ má
svoju reprezentáciu v KG MIB, pričom ich špecifikácie - tematické atribúty a hodnoty atribútov sú odlišné. KG MIB obsahuje pre každý topografický objekt GBÚ tematické atribúty:
- parametre operátora a aktuality - meno operátora, dátum,
- špecifikácie kvality údajov polohy, témy a času - presnosť,
správnosť, komplexnosť a koherentnosť.
Z informaticko-metodicko-technologického hfadiska GBÚ
zabezpečuje nasledujúce typy funkcií:
- analytické funkcie zamerané na manipuláciu s priestorovou reprezentáciou objektov (transformácie súradníc, "čistenie, topológie", ap.),
- databázové operácie (zriadenie bázy údajov, správu bázy
údajov, import vektorových, textových a databázových
štruktúr zo subsystému Szp, editovanie integrovaných databázových štruktúr, ap.),
- dopytovanie bázy údajov GBÚ a modelovanie priestorových štruktúr na báze 2D topológie,
- interoparabilitu báz údajov GBÚ, MIB, ISKN, ISGZ, a báz
údaj ov prvkov NIPI SR.

411-63D vektorové grafické štruktúry priestorovej reprezentácie topografických objektov - výstup z digitálnej fotogrametrie - bez prepojenia na tematické atribúty,
411-7 textové štruktúry tematických atribútov topografických objektov - výstup z tematického terénneho mapovania,
411-8 databázové štruktúry topografických objektov - výstup z digitálnej fotogrametrie,
411-9 3D vektorové grafické štruktúry priestorovej reprezentácie topografických objektov: výstup z digitálnej fotogrametrie - obsahujú prepojenie na tematické atribúty,
411-14 štruktúry DMT databázové (napr. vo forme shape,
GML, ... ),
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411-15 podporné rastrové údaje - ortofotomapy,
421-1 geografický popis- názvoslovie - databázová štruktúra,
421-2 rezortné databázové štruktúry (cesty, železnice ... ),
421-3 podporné rastrové údaje - ZM 1:10 000.

421-4 relačná databázová štruktúra - centrálna geografická
báza údajov ZB GlS,
421-5 výstupné databázové štruktúry GML,
421-6 priestorové štruktúry bázy údaj ov - QUERY (tematické vrstvy na kartografickú interpretáciu),
421-7 reporty z bázy údajov (XLS, TXT ... ).

Tvorbu konceptuálneho
vujú metódy:

modelu GBÚ ZB GIS predsta-

422-1 špecifikácia mnozmy topografických prvkov ZM
10 000 - obsah legendy,
422-2 stanovenie priestorových a tematických atribútov topografických prvkov,
422-3 špecifikácia kartografických aspektov GBÚ,
422-4 definícia KG GBÚ ZB GlS,
422-5 publikovanie KG GBÚ ZB GlS,
422-6 špecifikácia kritérií správnosti, presnosti, komplexnosti a koherencie GBÚ z hfadiska polohových, tematických a časových parametrov topografických objektov.
Logický model GBÚ ZB GIS reprezentujú metódy:
422-7 definícia prvkov GBÚ (KG) vo zvolenom relačnom
databázovom systéme ZB GlS,
422-8 definícia vzájomných vlizieb medzi prvkami KG ZB
GIS vo zvolenom relačnom databázovom systéme,
422-9 definícia vlizieb medzi prvkami KG ZB GlS a prvkami
ISKN,ISGZ,
422-10 definícia vlizieb medzi prvkami KG ZB GlS a prvkami KG rezortných systémov NIPI SR,
422-11 vyhodnotenie operačných možností údajového modelu ZB GlS (na úrovni ZB GlS, v rámci AIS GKK
a NIPI SR).
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Spefikácia fyzického modelu GBÚ ZB GIS je:
422-12 založenie databázy vo zvolenom relačnom systéme
a jeho technologickej platforme,
422-13 implementácia údajového modelu GBÚ ZB GlS do
databázového systému,
422-14 definícia prístupných práva zásad komunikácie klient - server s GBÚ,
422-15 metodika archivovania GBÚ.
Manipuláciu

s GBÚ zabezpečujú metódy:

422-16 metódy kartografických transformácií vstupných
údajových štruktúr do jednotného súradnicového
systému GBÚ ZB GlS,
422-17 metódy importu 3D príestorových grafických vektorových štruktúr do GBÚ (bez prepojenia na textové
tematické údaje),
422-18 metódy importu tematických údaj ov (bez prepojenia
na grafické štruktúry) do GBÚ,
422-19 metódy importu 3D príestorových grafických vektorových štruktúr do GBÚ (obsahujú prepojenie na textové tematické údaje),
422-20 metódy importu databázových štruktúr tematických
údaj ov (obsahujú prepojenie na grafické štruktúry)
doGBÚ,
422-21 metódy budovania topológie objektov GBÚ,
422-22 metódy editovania príestorovej a tematickej reprezentácie prvkov GBÚ,
422-23 metódy tematickej normalizácie GBÚ,
422-24 metódy importu geografického názvoslovia do GBÚ,
422-25 metódy importu databázových štruktúr iných rezortných systémov do GBÚ,
422-26 metódy importu databázových štruktúr DMT do
GBÚ,
422-27 metódy dopytovania GBÚ,
422-28 metódy exportovania databázových štruktúr do formátuGML,
422-29 metódy tvorby reportov z bázy údajov,
422-30 metódy publikácie databázových štruktúr na Web,
422-31 metódy komunikácie s GBÚ ZB GlS.
Metodologický postup tvorby MIB ZB GlS predstavuje:
422-32 modelovanie MIB (konceptuálny, logický a fyzický
model),
422-33 zriadenie, editovanie, normalizácia, dopytovanie,
sprostredkovanie.

Technologická platforma SDB musí splňať všetky relevantné
normy ISO a štandardy OpenGlS [3, 4, 5, 17]. Technologická
platforma SDB obsahuje:
423-1 Relačný databázový systém s požiadavkami:
- objektovo oríentovaný údajový model,
- komunikácia klient - server,
- kompatibilná platforma Dep (distríbuted computing platform) s celou technológiou, ZB GIS,
- ukladanie všetkých atríbútov geografických objektov (poloha, téma, čas),
- generovanie štandardných exportných databázových formátov - GML je podmienkou,
- úplná interoperabilita s relačnými bázami údajov ISKN,
ISGZ,
- efektívna metodika normalizácie.
423-2 Grafické, editačné, analytické a dopytovacie rozhranie
relačnej bázy údajov (RBÚ) s požiadavkami:
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-

príame editovanie grafiky a tematických atríbútov v RBÚ,
"planar enforcement" - čistenie grafiky,
budovanie a automatická kontrola topológie,
dopytovanie na tematické a príestorové vzťahy RBÚ,
definícia a dopytovanie na textové údajové štruktúry (databázový objekt typu TEXT),
- ponuka širokej palety príestorových operátorov,
- modelovanie príestorových štruktúr na báze 2D topológie
a ich splitný zápis do RBÚ,
- možnosť príamej súčinnosti údajových skladov s priamou
a plnohodnotnou geografickou komunikáciou (čiastkové
a kombinované dopyty na príestorové a tematické atríbúty,
modelovanie komplexných príestorových štruktúr na báze
2D topológie).
423-3 WEB technológie GlS s požiadavkami:
- komunikácia klient - server s RBÚ v režime RO, RW,
- úplná geografická komunikácia s objektmi RBÚ,
- adresovanie náhfadov do bázy údajov podfa prístupových
práv klienta ...
423-4 Technológia MIB.
423-5 WEB technológia GlS s úplnou komunikáciou s MIB.

Subsystém SAP obsahuje analytické nástroje na zák1adné
geografické analýzy v GIS, kartografické modelovanie, kartografickú interpretáciu a kartografickú reprezentáciu, potrebné na generovanie štandardných kartografických výstupov ZB GlS.
Zák1adné analýzy sa štandardne uplatňujú nad vrstvami
s rastrovou formou priestorovej organizácie údaj ov. Podfa typov analýz nad geografickými údajmi do tejto skupiny analytických nástrojov patría:
- nástroje na lokálne operácie,
- nástroje na operácie v blízkom susedstve,
- nástroje na operácie vo vzdialenom susedstve,
- nástroje na operácie nad zónami,
- nástroje na popis obsahu vrstiev.
Kartografické modelovanie v GIS je proces tvorby kartografického modelu v GlS. Metódy kartografického modelovania sú imanentnou súčasťou špecifických analytických
nástroj ov na modelovanie príestorovej diferenciácie geografických objektov a fenoménov v GlS, napr. zák1adných analytických nástroj ov, metód DMT (interpolácia povrchov
a modelovanie príestorových štruktúr povrchov pomocou
morfometríckých parametrov formou areálov, izočiar, povrchov, atď.), metód GGÚ, atď.
Kartografická interpretácia je sp6sob vyjadrenia kartografického modelu v kartografickej báze a zvolenom grafickom prostredí s uplatnením zásad kartografického jazyka
[15]. Nástroje kartografickej interpretácie zabezpečujú:
- kompletizáciu (výber, extrakciu) tematického obsahu mapy
z grafického prostredia GBÚ GlS, alebo z iných údajových
štruktúr, podporovaných v GlS,
- editovanie foriem kartografickej interpretácie (grafickej
symboliky) prvkov tematickej mapy (príestorových tematických objektov, ich popisov, symbolov, rámu mapy
a ostatných textov) s možnosťou definície hierarchie tematických objektov a hierarchie ich interpretačných charakteristik,
- vkladanie popisov k identifikačným lokalizačným bodom
tematických prvkov mapy,
- vkladanie rámových prvkov a ostatných textov,
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- tvorba digitálnych tlačových výstupných súborov,
- farebná separácia obsahu tematickej mapy.
Kartografická reprezentácia je sp6sob stvárnenia kartografického modelu. Forma kartografickej reprezentácie sa
špecifikuje z r6znych hfadísk.
Z hladiska dynamiky rozlišujeme:
- reprezentácie statické - reprezentácie statických objektov
a fenoménov v 2D priestore, alebo perspektívne priestorové zobrazenie povrchov so špecifickou tematickou "pokrývkou" (tzv. zobrazenia 3D v 2D),
- reprezentácie dynamické: kartografické animácie - dynamická reprezentácia kartografického modelu statických objektov alebo fenoménov geosféry, kde parameter animácie
je poloha (dynamicky sa mení poloha pozorovatefa); kartografické simulácie - dynamická reprezentácia dynamických objektov a fenoménov, kde parameter animácie je čas
a dynamicky sa mení kvalita tematickej zložky kartografického modelu; kartografická virtuálna realita - dynamická reprezentácia dynamických objektov a fenoménov,
kde parameter animácie je poloha a čas, pričom sa dynamicky mení zobrazenie kartografického priestoru a kvalita
jeho tematickej zložky.
Z hladiska vyjadrenia priestorovej štruktúry kartografického modelu sa rozlišuje:
- reprezentácia vektorová, kde prvky kartografického modelu sú vektorové objekty - body, línie, areály, symboly,
patterny;
- reprezentácia rastrová, kde prvky kartografického modelu
- objekty a fenomény geosféry sú vyjadrené rastrom, pozostávajúcim z kvalitatívne odlišných prvkov - pixlov.
Z hladiska sposobu manipulácie rozlišujeme kartografické
reprezentácie:
- analógové - reprezentácia kartografického modelu na analógových médiách,
- digitálne - reprezentácia kartografického modelu vo forme
údajových štruktúr (napr. grafických rastrových a vektorových formátov, tlačových formátov, hypertextových formátov, VRML - virtual reality modelling language, multimediálnych formátov),
- vizuálne (interaktívne a neinteraktívne) - reprezentácia kartografického modelu prostredníctvom grafického používatefského rozhrania (GUI).
PTi koncipovaní ZB GlS je potrebné teda zohfadniť funkcie kartografického modelovania, interpretácie a reprezentácie. Preto sú ďalej špecifikované údajové štruktúry, metodický aparát, ako aj informatické a technologické nástroje,
ktoré podporujú požadované funkcie systému.

Vstupné údajové štruktury subsystému SAP sú údajové
štruktury generované subsystémami Szp a SDB: 411-6,
411-11, 411-12, 411-13, 411-14, 411-15, 411-16, 421-5,
421-6,421-7.
výstupué údajové štruktúry subsystému SAP sú:
432-1 mapové technologické formáty "Layouts"

432-2
432-3
432-4
432-5
432-6
432-7
432-8
432-9

bitmapové formáty: PCX, TIFF, BMP, GlF, lPEG, CD
vektorové: CDR, AI, DRW, CGM, DXF, HPGL-2
postskript
EPS
výstupy zo softvérového RIP (pre osvit)
výstupy animácií
výstupy formátu WMRL
Web prezentácie

433-1 Metódy základných geografických analýz
433-2 Metódy modelovania areálov, izočiar a povrchov
433-3 Metódy kartografickej interpretácie s uplatnením zásad mapového jazyka
433-4 Metódy kartografickej vizualizácie
433-5 Metódy publikácie mapových výstupov

434-1 Technológia na základné geografické analýzy
434-2 Technológia kartografickej interpretácie (pozri funkcie v časti 4.3.1)
434-3 Technológie generovania "Layouts"
434-4 Technológie generovania tlačových výstupov 432-1 ...
...432-6
434-5 Technológia generovania WEB prezentácií, animácií
aWMRL
434-6 Klient - server WEB technológia na komunikáciu distribúciu WEB prezentácií, animácií a WMRL
4.4 Distribúcia
systém SD

služieb

používatefom

-

sub-

Subsystém SD zabezpečuje distribúciu údajových štruktúr,
generovaných na všetkých úrovniach ZB GlS (pozri údajový
model ZB GlS) v rámci celého systému ZB GlS, ale aj ich
distribúciu do prostredia AIS GKK a širšieho okolia - NIPI
SR.

442-1
442-2
442-3
442-4
442-5

Tlač na vefkoplošných tlačiarňach
Ofsetová tlač
WEB komunikácia - klient - server
WEB vizualizácia
Internetový predaj výstupov ZB GlS interaktívnou
formou

443.1 Veľkoplošné tlačové zariadenia
443-2 Polygrafická technológia
443-3 WEB server
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DATABÁZOVÉ
ŠTRUKTÚRY
411.9,411.18

Legenda
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Integrácia údajov
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0.1 - 12

interpretácia

Výstupné údajové štruktúry
Vazba ZBGlS , ISKN , ISGZ
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S. Zásady integrity a interoperability
kachAIS GKK

ZB GIS v podmien-

Integrita ZB GlS sa prejavuje plynulým tokom údajov
v rámci celého systému, koherentnou a komplexnou metodickou bázou a technologickou platformou, požadovanou
kvalitou informácií a služieb ich distribúcie v rámci ZB
GlS. Preto musia byť podl'a [20] splnené nasledujúce podmienky:
- stanovenie kritérií, parametrov kvality a hodnot parametrov kvality na údaje, informácie, technológie a služby
v rámci všetkých subsystémov ZB GIS,
- musí byť zabezpečený tok údajov a informácií medzi jednotlivými subsystémami v súlade s parametrami kvality
geografických informácií tak, aby bola zabezpečená požadovaná presnosť, správnosť, komplexnosť a koherencia ich
polohovej, tematickej a časovej zložky na všetkých úrovniach ZB GlS - to platí o všetkých vazbách medzi všetkými subsystémami ZB GlS,
- technologická platforma ZB GlS musí byť komplexná (obsahuje všetky komponenty) a koherentná (komponenty sú
plne kompatibilné) z hl'adiska hardvéru, softvéru, DCP
platformy, objektovo orientovanej štruktúry nástrojov a komunikácie klient - server,
- metodický aparát na všetkých úrovniach ZB GlS musí byť
konzistentný (kompatibilita postupov a formátov údajových štruktúr bez straty kvality geografických informácií)
- doležité sú najma metodiky: digitálna fotogrametria, modelovanie georeliéfu (DMT, kartografické transformácie,
tematické mapovanie v teréne a importy z iných systémov,
ktoré generujú bázové informácie GBÚ ZB GlS.
Formálne vyjadrenie integrity ZB GIS prezentuje technologický model ZB GlS (obr. 8). Technologický model
ZB GlS obsahuje prvky - analytické informatické nástroje,
typológiu pracovných staníc a údajové štruktúry generované technologickým modelom. Prezentovaná schéma
predstavuje príklad homogénneho technologického modelu
s použitím jednej technologickej platformy (GRACLE /
/ INTERGRAPH), použitel'ný pre ZB GlS. Z vecného hl'adiska je však možné akceptovať aj iné, napr. hybridné modely s uplatnením viacerých technologických platforiem.
Výber schémy (obr. 8) bol podmienený súčasnou technologickou platformou relačnej bázy údaj ov ostatných prvkov
AIS GKK.

Interoperabilitu ZB GlS vo všeobecnosti podmieňuje niekol'ko faktorov:
- kvalita (čiastkových a komplexných geografických) informácií o topografických prvkoch krajiny, poskytovaných
jednotlivými úrovňami ZB GlS,
- kvalita služieb na poskytovanie uvedených informácií,
- jadro systému (GBÚ) a jeho operačné možnosti - potenciál relačných a topologických vzťahov, ktoré može systém
"ponúknuť" do prostredia vzájomného funkčného zdiel'ania s inými systémami, ktoré podmieňuje interoperabilita
údajových skladov,
- technologická platforma ZB GlS a súčinnosť analytických
nástroj ov jednotlivých úrovní ZB GlS,
- sémantická a topologická kompatibilita definícií topografických objektov KG ZB GlS s inými systémami (AIS,
GKK, NIPI SR).

Interoperabilita
ZB GIS v rámci AIS GKK je v súčasnosti podmienená interoperabilitou údajového modelu
GBÚ s bázami údaj ov ISKN a ISGZ a interoperabilitou
technologických platforiem ich databázových systémov.
Interoperabilita
údajových modelov može byť relačná
(všetky tri podsystémy používajú relačný databázový
systém) a topologická (objekty údajového modelu báz údajov majú charakter geografických objektov (tri dimenzie:
poloha, téma, čas). Nevyhnutnou podmienkou interoperability ZB GlS v AIS GKK je relačná vazba s bázami údajov ISKN a ISGZ. Táto je podmienená kompatibilitou KG
(množinou prvkov) a báz údaj ov všetkých systémov. Na existenciu relačnej vazby medzi systémami je nutnou podmienkou definícia minimálne jedného spoločného objektu
pre každú dvojicu (ISKN - ZB GlS, ISGZ - ZB GlS, ISGZ
- ISKN) tak, aby existoval v definícii tohoto objektu minimálne jeden spoločný tematický atribút (primárny kl'úč),
ktorý bude nadobúdať unikátne hodnoty, pričom pre všetky
tri databázové modely bude platiť pre tento objekt a atribút
rovnaká doména hodnot. Topologická interoperabilita
podsystémov AIS GKK predpokladá jednotnú kartografickú bázu a rovnakú polohovú presnosť priestorovej reprezentácie topografických objektov. V súčasnosti sa predpokladá úplná topologická interoperabilita len medzi ISGN
a ISKZ, ISGZ a ZB GlS. Nepredpokladá sa medzi ZB GlS
a ISKN, v dosledku roznej polohovej presnosti implementovaných objektov. Interoperabilitu
technologických
platforiem báz údaj ov podsystémov AIS GKK by mala zabezpečovať vzájomná súčinnosť údajových skladov ISKN,
ZB GlS a ISGZ s možnosťou úplnej geografickej komunikácie (čiastkové a kombinované dopyty na priestorové a tematické atribúty objektov báz údaj ov, modelovanie komplexných priestorových štruktúr AIS GKK na báze
2D topológie) bez rizika zmeny databázových formátov
a zmeny kvality informácií.
Interoperabilita ZB G IS v širšom prostredí NIPI SR je
v súčasnosti podmienená najma potrebou komplexnej harmonizácie údajových modelov všetkých systémov - prvkov
NIPI SR. To vyžaduje:
- vypracovanie všetkých potenciálne interoperabilných KG
NIPI SR, tak aby mali rovnakú logickú štruktúru (hierarchické úrovne definície - kategórie, subkategórie, objekty,
atribúty a hodnoty atribútov),
- vyhodnotenie definícií topografických objektov vo všetkých KG NIPI,
- porovnanie definície rovnakých topografických objektov
v roznych systémoch NIPI,
- pre rovnaké topografické objekty je potrebné stanovenie
spoločných tematických atribútov a ich hodnot, pričom nutnou a postačujúcou podmienkou vzájomnej interoperability by mal byť jednotný identifikačný systém topografických prvkov (napr. atribút NAM v definícii topografického
objektu Rieka na obr. 7) v prostredí NIPI SR,
- v prípade požiadavky topologickej interoperability ZB GlS
v prostredí NIPI SR je potrebná súčasne harmonizácia súradnicových systémov a foriem priestorovej reprezentácie
topografických prvkov (významné pre hierarchické líniové
a areálové štruktúry, napr. komunikačné siete, alebo formy
využitia Zeme).
Z uvedeného vyplýva, že interoperabilita ZB GlS v širšom
prostredí NIPI SR vyžaduje nielen aktívnu spoluprácu všetkých zúčastnených strán, ktoré budujú AIS GKK, ale aj vyššiu úroveň projektovej koordinácie na celoštátnej úrovni.
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V súčasnosti prebieha proces implementácie niektorých významných informačných direktív Európskej únie (napr. EC
2000/60) [1], čo vytvára reálne podnety na potrebu harmonizácie roznych typov identifikačných systémov na národnej
a medzinárodnej úrovni súčasne.

Strategický dokument ZB GlS [7] definuje skončenie 1. časti
projektu ZB GlS do konca roku 2005, kedy by mala prebiehať riadna prevádzka systému aj so zabezpečením všetkých
deklarovaných funkcií. Dosiahnutie tohoto ciefa vyžaduje
uplatnenie profesionálnej metodológie riadenia, pretože ZB
GlS splňa všetky základné atribúty velkých technologických
projektov:
- má poskytovať produkty a služby,
- musí vyvinúť špecifické aktivity,
- na dosiahnutie výsledkov potrebuje konkrétne materiálne,
finančné, fudské a informačné zdroje,
- prebieha v rámci určitej organizačnej štruktúry s riadne definovanými zodpovednosťami,
- má definovaný časový harmonogram.
Táto časť prispevku preto obsahuje stručnú charakteristiku
a odporúčanie zásad riadenia projektu ZB GIS a prezentuje
niektoré návrhy techník jeho riadenia.
6.1 Metodológia
riadenia
kých projektov

vefkých

technologic-

Riadenie vefkých projektov definuje metodologická platforma PRINCE (Project in Controlled Environment) [16].
PRINCE špecifikuje princípy riadenia, techniky riadenia
a projektové aktivity, pričom objektom riadenia je funkčnosť projektu, časový harmonogram, zdroje, kvalita a riziká.
Organizačný model riadenia PRINCE navrhuje 5funkcí
projektového riadenia. Na hlavnej riadiacej úrovni inštitúcie
je riadiaci výbor v zložení - Executive manager (menežuje
celkový zámer inštitúcie, všeobecne riadi nižšie úrovne inštitúcie, vykonáva hodnotenie projektu počas celého jeho trvania), Senior User (riadi produkty projektu) a Senior technical (riadi zdroje produktov). Na úrovni projektu sú
deklarované funkcie Project manager, Team manager (riadia
všetky čiastkové aktivity projektu). Medzi nimi operuje od
projektu nezávislý prvok - Project Assurance (upozorňuje na
problémy realizovatefnosti, efektivity, využitefnosti, technickej sposobilosti, bezpečnosti projektu a dodržiavania podnikovej stratégie).
Pri riadení projektu sa uplatňujú nasledujúce techniky:
- Produktové plánovanie (zameranie na výstupy projektu
a poskytované služby) predstavuje stanovenie štruktúry
produktov a služieb projektu, tvorbu vývojového diagramu
tvorby produktov, popis produktov, transformáciu produktov (identifikácia všetkých aktivít potrebných na tvorbu požadovaných produktov).
- Etapizácia - rozdelenie projektu na etapy, pričom každá
etapa je časovo definovaná, obsahuje špecifikáciu konkrétnych dosiahnutých produktov a špecifikáciu všetkých
zdroj ov potrebných na ich dosiahnutie.
- Podkladom na rozhodovanie sú plány. Technické plány
identifikujú následnosť udalo stí a časové špecifikácie na
dosiahnutie koncových produktov (na úrovni projektu, ale
aj na úrovni jeho etáp). Plány zdrojov identifikujú typ, rozsah a dobu použitia jednotlivých zdroj ov potrebných počas
trvania jednotlivých etáp, ako aj celého projektu.
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PRINCE odporúča následujúce princípy riadenia projektu:
- Riadenie tolerancií, ktoré definuje krajné odchýlky v čerpaní času, materiálových, finančných, fudských a informačných zdroj ov pri riešení projektu.
- Riadenie kvality, ktoré sa zameriava na kvalitu produktov
projektu, pretože dodržanie času a nákladov projektu negarantuje kvalitu.
- Kontrolné porady na úrovni riadiaceho výboru projektu
(ESA - End Stage Assesment) a kontrolné previerky v gescii Project managera.
- Riadenie rizika na úrovni riadiaceho výboru a vedenia projektu.
- Riadenie postupu, ktoré identifikuje zostavu produktov
projektu v určitom čase trvania projektu, systematicky
riadi zmenu tejto zostavy tak, aby bola dodržaná integrita
projektu.
- Dodržiavanie Projektových aktivít predstavuje organizáciu
stretnutí a tvorbu projektových dokumentov (etapové
správy, priebežné správy, kontrolné dni).

z hladiska definovanej stratégie ZB GIS a dodržania časového harmonogramu projektu je ďalej potrebná etapizácia
riešenia projektu ZB GIS a súčasne je prezentovaná metodika riešenia projektu prostredníctvom technologických liniekZB GlS.
Technologická linka je pracovný postup, ktorý špecifikuje metodiku transformácie vstupných údajových štruktúr pomoc ou technologických nástroj ov na výstupné údajové štruktúry na jednotlivých úrovni ach a subsystémoch
ZB GlS. Dokumentácia technologickej linky obsahuje
schému technologickej linky (vstupné údaje, metódy, technologické nástroje, výstupné údaje) a používateIské manuály, popisujúce aplikáciu jednotlivých metód v celkovej
metodike spracovania v prislušnom technologickom prostredí.
V súlade s podrobnou štruktúrou ZB GlS a jeho technologickým modelom navrhujeme definovať samostatné technologické linky na jednotlivé subsystémy ZB GlS - Technologickú linku Szp, Technologickú linku SDB,Technologickú linku SAPa Technologickú linku SDoŠtrukturu technologickej linky Szp predstavuje obr. 9.
Etapizácia projektu ZB GlS vychádza zo stanovených
priorit stratégie, ale aj z prirodzenej logickej štruktúry
systému.
Najvyššiu prioritu (Etapa 1) má spustenie riadnej prevádzky zberu a prvotného spracovania údajov o topografických prvkoch krajiny (priestorová a tematická reprezentácia).
Toto je podmienené z vecného hfadiska:
- prijatím konečnej verzie KG ZB GlS, ktorá by mala akceptovať odporučanie expertov PHARE SR [14]:
• zjednodušenie povodného obsahu KG - verzia z roku
2002,
• štrukturovanie KG do hierarchických úrovní - kategória,
subkategória, objekt, atribút, hodnota atribútu,
• uplatnenie kódovania hierarchických úrovní definície objektu podfa systému DlGEST,
• dodržanie podmienky jedno-jednoznačnej definície topografických objektov v KG - jeden výskyt topografického objektu musí mať v báze údajov jediný záznam,
• doplnenie tematických atribútov (napr. atribút adresa pre
objekt budova) - na zabezpečenie relačných viizieb
v rámci AIS GKK,
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- definovaním podrobnej technologickej linky na zber
a prvotné spracovanie údajov a stanovenie harmonogramu
jej implementácie,
- spracovaním úplnej dokumentácie metodických postupovpoužívateIských manuálov ku všetkým analytickým nástrojom úrovne zberu a prvotného spracovania tak, aby tieto vychádzali zjasnej definície vstupných a výstupných údajových štruktúr pre všetky prvky metodiky spracovania,
- stanovením parametrov prevádzky technológie - Iudské
zdroje, materiálne, technologické nástroje, kvantifikácia
výstupných produktov,
- začatím pokusnej prevádzky zberu údajov,
- začatím riadnej prevádzky zberu údajov,
- návrh a implementácia technologickej linky archivácie
údajových štruktúr 411-*.
Nižšiu prioritu (Etapa 2) má integrácia údajov v relačnom
databázovom systéme ZB GIS. To z vecného hIadiska predstavuje následujúcu postupnosť krokov:
- definícia konceptu údajového modelu GBÚ ZB GlS,

Pracovný pos~up - manuál
operatora

- definícia konceptu údajového modelu MIB ZB GlS,
- výber technologickej platformy Oracle 9i, resp. lOg pre
GBÚaMIB,
- definícia logického modelu GBÚ,
- definícia logického modelu MIB,
- špecifikácia technologickej linky integrácie údajov v GBÚ
aMIB,
- definícia fyzického modelu GBÚ a MIB,
- zavedenie systému GBÚ a MIB,
- pokusná prevádzka GBÚ a MIB,
- riadna prevádzka GBÚ a MIB.
Najnižšiu prioritu (Etapa 3) majú metodiky publikácie
GBÚ a MIB, a tiež implementácia metodického aparátu,
technologickej linky, pokusnej a riadnej prevádzky kartografického analytického subsystému ZB GlS. Vecná špecifikácia týchto krokov, ako aj riadenie materiálnych, Iudských
a informačných zdroj ov bude priebežne spracované. Bude závisieť od finančných zdrojov potrebných na ich technologické
vybavenie.
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Nevyhnutnou podmienkou postupného zavedenia plynulej prevádzky systému ZB GIS je stanovenie časového harmonogramu uvedených činností a etáp. Začiatok etapy 2 by
sa mal časovo prekrývať s etapou 1 vo fáze zavedenia riadnej prevádzky zberu a prvotného spracovania údaj ov (2004).
Podobne začiatok etapy 3 by mal odpovedať začatiu pokusnej prevádzky GBÚ a MlH (2005). Návrh opatrení uvedený
v posledných dvoch odsekov má len rámcový charakter. Další
postup bude vyžadovať d6s1edné uplatnenie princípov, metód a aktivít profesionálneho projektovaného riadenia ZB
GlS.

Realizáciu stratégie ZB GIS v súčasnosti oplyvňuje niekofko faktorov. Najvýznamnejším je zložitosť modelu topografických prvkov krajiny, náročnosť metodického aparátu na
jeho implementáciu v prostredí GlS, ale aj náročnosť technológií, ktoré sa uplatňujú na všetkých úrovniach systému.
Systémová analýza ZB GlS - určenie podrobnej štruktúry,
integrity, interoperability, ako aj špecifikácia úrovní implementácie systému, prezentovaná v práci, vytvára predpoklady na komplexnú definíciu informačnotechnologického
projektu a celkovú taktiku jeho riadenia.
Rovnako d61ežitým faktorom realizácie ZB GlS je koordinácia budovania NIPI SR na celoštátnej úrovni a jej súčasná harmonizácia s medzinárodnými - európskymi informačnými direktívarni. V tomto smere má určujúci význam
prijatie KO ZB GlS, ako celoštátneho štandardu topografických objektov krajiny vo všetkých čiastkových - rezortných
informačných systémoch, ktoré pracujú s priestorovou a geografickou informáciou. Súčastne s tým však bude potrebná
hlbšia celoštátna koorinácia pri definovaní štruktúrovaného
KO NlPI SR tak, aby inštitúcie, ktoré vytvárajú jadro NIPI
SR prijali aj rovnaký formálny štandard definície všetkých
čiastkových KO (hierarchická definícia objektov). Inventarizácia a štandardizácia KO na celoštátnej úrovni je nutnou
podmienkou harmonizácie a vzájomného sprostredkovania
údajových skladov NIPI SR.
Stratégia a systémová analýza sú podkladom na špecifikáciu projektového riadenia ZB GIS - je to svojimi parametrami rozsiahly informačno-technologický
projekt,
ktorý vyžaduje uplatnenie štruktúrovaných foriem riadenia. V tomto smere ponúka metodológia PRINCE vhodné
a na medzinárodnej úrovni aj overené štandardizované nástroje.
Práca vznikla na základe podpory grantu č. 1/0095/03 udeleného vedeckou agentúrou VEGA Ministerstva školstva SR
a Slovenskej akadémie vied.

[1] Directive 2000/60/EC of the European Parliament and
of the Council. [http://europa.eu.intleur-lexlenleonsleg/pdf/2000/en_2000L0060 _do _001.pdf"]
[2] Directive on Poblie Sector Information, the European
Commision. 5th June 2002. [http://www.cordis.lu/eeontentlpsi/psi_2policy.htm]
[3] ISO 19113 Geographic information - quality principles. Isorrc 211 Geographic InformationlGeometics.

obzor

125

[4] ISO 19114 Geographic information - Metadata.
Isorrc 211 Geographic InformationlGeomatics.
[5] ISO 19114 Geographie information - Quality evaluation procedures. Isorrc 211 Geographic InformationlGeometics.
[6] KAČíR, K.: Navrhovanie informačných systémov. Veda
a prax. 1971. 25 s.
[7] Koncepcia tvorby, atualizácie a správy základnej bázy
geografického informačného systému do roku 2005 [č.
P-50612002.] Bratislava, ÚGKK SR 2002. 9 s.
[8] KONEČNÝ, M.: The Global Information Infrastructure: The Small Country Agenda. An Example of the
Central and Eastern European Countries on Their Way
to the Information Infrastructures. GIS Planet 98.
Lisbon 1998.
[9].KRCHO, J.-MIČIETOVA, E.: Geoinformačný systém
o geografickej sfére a komplexný digitálny model priestorovej štruktúry ako jeho integrálna súčasť. Geografický časopis, 1989, č. 3, 249-274.
[10] KRCHO, J.-MIČIETOVA, E.: Štruktúra a úrovne integrity geografického informačného systému. Geografický časopis, 1989, č. 4.
[11] MIČIETOVA, E.: Geografický informačný systém:
štruktúra, integrita, interoperabilita, implementácia. In:
Sborník 14. Kartografické konference. Plzeň 2001.
[http://gis.zcu.cz!kartografie/konference200 l/sborník!]
[12] NIKŠOvA, N.-VOJTlČKO, A.: Koncepčné zámery
tvorby, aktualizáeie a poskytovanie výstupov zo ZB GlS
na roky 2001 až 2005. Geodetický a kartografický obzor, 47/89, 2001, č. 8-9, s. 186-191.
[13] OPEN GlS CONSORTlUM. OGC Technical Committee Policies and Procedues, Wayland, Masachusetts
1997. [Available via the WWW as http://www.opengis.org/techno/development.htm]
[14] PHALER. G.-KONEČNÝ, M.-MIČIETOVA, E.: Technical Report - GIS. Technical Assistance to GCCA Institution
Building
Component.
Phare
SR
[9906.04.01.0006], pp. 109. dep. ÚGKK SR 2003.
[15] PRAVDA, J.: Mapový jazyk. 1. vyd. Bratislava, Univerzita Komenského 1997. 88 s.
[16] Prince 2 Manual, CCTA: Managing Successful Projects
with PRINCE 2. OGC, 19962002.
[17] STN PENV 12657 Geografická informácia. Opis dát.
Metadáta. SÚTN 2001. 68 s.
[18] The Digital Geographic Information Exchange Standard
(DlGEST). Digital Geographic Information Working
Group, 2000. [http://www.digest.org]
[19] VALIŠ, J.: INSPlRE - nová iniciatíva Európskej únie.
ln: 10 slovenské geodetické dni [zborník referátov].
Bratislava, Vedecko-technická spoločnosť Geodézia
Bratislava 2002, s. 33-38.
[20] VEREGIN, H.: Data Quality Measurement and Assesment. NCGIA Core Corriculum in GIScience
[http://www.ncgia.uesb.edu/gisee/unitsl u lO0/ulO0.html].
March 23, 1998.

Lektorovala:
RNDr. Anna Levčíková,
Ministerstvo podohospodárstva
SR

Geodetický a kartografický obzor
ročm'k 50/92, 2004, číslo 6

126

Ing. Oldřich Forman,
katedra geodézie a pozemkových úprav
Fakulty stavební ČVUT v Praze

Při zaměřování geodetických sítí pomocí GPS je vhodné před samotným provedením prací navrhnout plán měření, aby byla
celková doba nutná k zaměření sítě z hlediska časového minimální. Důležitým krokem je určení časů přesunů mezi jednotlivými určovanými body a základnou. Samotná optimalizace návrhu plánu měření je prováděna metodou genetických algoritmů.

Convenience of minimum time planning scheme compiled in advance before GPS measurements in geodetic networks. /mportance of transport time intervals determination between observed points and accommodation base. The proper optimizing
of measurement project using genetic algorithms.

Při zaměřování geodetických sítí metodou GPS (Global Positioning System) je třeba provést na všech určovaných bodech minimálně jedno měření pomocí GPS přijímače. V případě geodetických sítí o malém počtu určovaných bodů je
celkem snadné naplánovat měření (určit časový plán měření)
tak, aby z hlediska časového i ekonomického byl pohyb přijímačů po zaměřovaných bodech optimální. Je-li však naším
úkolem zaměřit geodetické sítě s větším počtem určovaných
bodů, potom je plánování postupu měření problematické. Při
vytváření návrhu měření je třeba vzít v úvahu řadu elementů,
jako například plánovanou metodu měření, počet použitých
přijímačů, předpokládanou délku měření GPS na jednotlivých bodech, délku pracovního dne, polohu základny (termínem základna se myslí místo ubytování), ve které se bude
po skončení pracovního dne končit a další den začínat, rychlost přesunu jednotlivých měřických skupin, dostupnost mezi
měřenýmí body, terén, apod.
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Tato práce se zabývá optimalizací návrhu měření geodetických sítí zaměřovaných metodou rychlou statickou, kdy je
k dispozici jeden či více přijímačů GPS, které se pohybují
po určovaných bodech a provádějí měření. Dále se předpokládá, že jsou na známých bodech umístěny přijímače GPS,
které měří neustále a uživatel má k těmto měřením přístup,
obr. 1. Tedy pohybující se přijímače nemusí měřit na bodech
ve stejný čas (proti sobě), ale jde tu pouze o to, aby bylo na
každém bodě měřeno pouze jednou a aby byly optimalizovány přesuny přijímačů po zaměřovaných bodech z hlediska
celkového času zaměření sítě. Samozřejmě je možné zvolit
ijiné kritérium optimalizace, např. cenu zaměření a podobně.
V následujícím textu nejsou body, na kterých neustále měří
GPS přijímače zmíněny, předpokládá se pouze, že jsou.
Věnujeme se optimalizaci pohybu pohybujících se přijímačů.

Je-li k dispozici jeden přijímač GPS, je cílem měřit na každém bodě geodetické sítě pouze jednou a minimalizovat celkovou dobu přesunů mezi všemi zaměřovanými body (tedy
určuje se, v jakém pořadí mají být body zaměřeny). Optimalizuje-li se celková doba přesunů, tato doba zahrnuje čas
potřebný k přesouvání mezi body a délku observace na jednotlivých bodech. Je-li měření plánováno na více dní, snažíme se naplánovat měření na zaměřovaných bodech tak, aby
byla celá síť zaměřena za co nejmenší počet dní. V případě,
nebere-li se v úvahu délka pracovního dne (měří se nepřetržitě), řešený problém je podobný známému problému obchodního cestujícího (Traveling Salesman Problem - TSP).
Tato úloha je definována takto: Obchodní cestující má navštívit n měst a minimalizovat celkovou dráhu (popřípadě
čas), kterou musí urazit. Každé město musí navštívit pouze
jednou a musí se vrátit zpátky do města, ve kterém začal. Velikost prohledávaného prostoru je tedy n!. V našem případě
města jsou zaměřované body a minimalizuje se celkový čas
nutný k zaměření všech bodů včetně návratu na základnu
(místo ubytování). Rozdíl oproti TSP je pouze v tom, že se
začíná a končí vždy na určitém bodě, v našem příkladě je
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kde je
- n počet určovaných bodů,
- tz•1 čas v minutách, potřebný k přesunu GPS přijímače ze
základny na bod, který se zaměřuje jako první,
- tn,z čas v minutách, potřebný k přesunu GPS přijímače z posledního zaměřovaného bodu na základnu,
- ti, i+1 čas v minutách, potřebný k přesunu GPS přijímače ze
í-tého zaměřovaného bodu na následující zaměřovaný bod,
í tedy vyjadřuje pořadí zaměřování bodů,
- trn je průměrný čas v minutách, nutný k observaci geodetického bodu, což zahrnuje dobu samotného měření a také
dobu přípravy.
Je-li měření naplánováno na více dní s předpokládaným
každodenním návratem na základnu, je výsledná doba v minutách, potřebná k zaměření sítě, vyjádřena vzorcem
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Protáhne-li se měření na více dnů, hledá se takové pořadí
zaměřování bodů jednotlivými přijímači, aby byl celkový počet pracovních dnů měření + doba měření v posledním dni
pro nejpomalejší přijímač co nejmenší. Vzorce pro výpočet
doby měření jsou obdobné jako v kap. 2.1, pouze se dosazují hodnoty pro nejpomalejší přijímač; hodnoty n a np se týkají bodů zaměřených tímto přijímačem.

tento bod představován základnou. Velikost prohledávaného
prostoru je (n - l)t, kde n je počet všech zaměřených bodů
včetně základny. Tedy například, máme-li začít naši cestu na
základně, zaměřit 20 bodů a vrátit se zpět (měří se nepřetržitě bez přestávek), definovaný problém má 20! (2,433.1018)
možných řešení.
Výsledná doba v minutách, potřebná k zaměření určované
geodetické sítě včetně návratu na základnu, se v případě nepřerušovaného měření určí vztahem:

t

obzor

(2)

i=1

kde je
- np počet bodů, určovaných v posledním pracovním dni,
- k počet celých využitých pracovních dní,
- td délka pracovního dne v minutách,
- tz•1 čas v minutách potřebný k přesunu GPS přijímače ze základny na první měřený bod v posledním pracovním dni,
- tnp-z čas v minutách, potřebný k přesunu GPS přijímače
z posledního zaměřovaného bodu na základnu v posledním pracovním dni,
- ti•i+1 čas v minutách, potřebný k přesunu GPS přijímače
z í-tého zaměřovaného bodu na následující zaměřovaný bod v posledním pracovním dni.
Jak již bylo řečeno, řešení problému znamená najít takové
pořadí zaměřování bodů geodetické sítě, aby byla geodetická
síť zaměřena za co nejkratší dobu.

Jsou-li k dispozici dva a více přijímačů GPS, cílem je měřit
na každém bodě pouze jednou a minimalizovat celkovou
dobu měření. Přijímače nemusí měřit na bodech ve stejný
čas. Všechny měřické skupiny vyrážejí ze základny najednou a hledá se takové řešení, aby doba měření nejpomalejšího přijímače byla co nejmenší. Úloha má podobnou definici jako problém více obchodních cestujících - MTSP
(Multi Traveling Salesman Problem).

3. Definice a možnosti získání vztahů mezi zaměřovanými

body
Aby se vůbec mohl začít řešit problém minimalizace časových nákladů zaměření geodetické sítě metodou GPS, musí
se nejdříve definovat vztahy mezi jednotlivými zaměřovanými body. Je potřeba znát čas nutný k přesunu přijímače
(přijímačů) mezi všemi určovanými body a základnou. Tyto
časy lze vyjádřit například pomocí tzv. časové matice, která
může být symetrická či nesymetrická, [1]. Jestliže čas nutný
k přesunu z jednoho bodu do bodu druhého je stejný jako
přesun opačným směrem a platí-li toto pravidlo mezi všemi
body a také základnou, potom vytvořená matice časových
vztahů mezi body je symetrická podél diagonály. Tento případ může nastat, jestliže je například zaměřovaná síť v rovinatém terénu a pohyb je ve všech směrech stejně časově náročný. Naopak v horském terénu samozřejmě záleží, zda se
přesouváme s GPS přijímačem z níže položeného bodu na
výše položený, nebo obráceně. Pohyb směrem dolů bude
pravděpodobně rychlejší než pohyb opačným směrem.
V tomto případě bude matice časových vztahů nesymetrická.
Možná je samozřejmě také kombinace těchto případů.
Ukázka, viz obr. 2 a tab. 1.
Aby se mohla sestrojit časová matice, která je potřeba při
samotném procesu výpočtu optimalizace pohybu přijímače
(přijímačů), musí se určit její jednotlivé prvky, tedy časy přesunů mezi zaměřovanými body a základnou. Asi nejjednodušším způsobem, jak určit tyto prvky, je použít přibližné
souřadnice zaměřovaných bodů a základny. Přibližné souřadnice jsou buď předem známy, a nebo se dají celkem jednoduše odečíst z mapy (papírové či digitální) lokality, ve
které probíhá měření. Z těchto souřadnic je pak možné vypočítat přibližné vzdálenosti mezi všemi určovanými body
a základnou a dále lze tyto vzdálenosti převést na dobu nutnou k přesunu mezi body, dokážeme-li odhadnout průměr-
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nou rychlost pohybu měřické skupiny s GPS přijímačem. Výsledkem je symetrická časová matice. Výhoda tohoto postupu spočívá v jednoduchosti určení, nevýhodou je však
velká aproximace skutečnosti. Jak je zřejmé, čas přesunu je
úměrný přímé vzdálenosti mezi body, a proto je tento způsob určení vhodný pro ty oblasti, kde je velká hustota silniční
a cestní sítě a nej sou zde žádné větší přírodní či jiné překážky
nebo velké výškové rozdíly mezi měřenými body a základnou. Ideálním způsobem pro přesun by bylo použití helikoptéry (z hlediska časového, nikoli však ekonomického).
V tomto případě by vypočtené časy přesunů nejvíce odpovídaly realitě. Přesouváme-li se pomocí automobilu nebo pěšky
a je-li mezi místy přesunu nějaká přírodní překážka, např.
řeka apod., potom je jasné, že čas přesunu závisí na přímé
vzdálenosti mezi těmito místy pouze částečně.
Další možností, jak určit jednotlivé časy přesunů, je rekognoskace zájmové lokality ještě před vlastním měřením. Na
základě této rekognoskace nebo i na podkladě mapy lokality
můžeme vyplnit časovou matici. Výhodou takového postupu
je větší přiblížení se realitě, nevýhodou naopak velká pracnost vyplnění časové matice.
Další možností je zkombinovat dva předešlé způsoby, to
jest vycházet z přibližných souřadnic a pouze u bodů, které
jsou z důvodu přírodních překážek či jiného důvodu špatně
dostupné, definovat jejich dostupnost na základě rekognoskace území nebo na pokladě mapy.
4. Způsob řešení - použití genetických algoritmů
Jak je patrné z kap. 2, v případě návrhu plánu měření, kdy
chceme zaměřovat geodetickou síť s větším množstvím bodů,
je i na PC z časového hlediska problematické projít všechna
možná řešení a najít to nejlepší. Z tohoto důvodu byla k řešení použita metoda genetických algoritmů (GA). Genetické
algoritmy patří do třídy algoritmů evolučních. Jsou to vyhledávací algoritmy založené na mechanismu přirozeného
výběru a principech genetiky. V teorii umělé inteligence je
genetický algoritmus proces postupného vylepšování populace jedinců pomocí genetických operátorů, kdy tento proces je uměle simulován na Pc. Na začátku algoritmu je vytvořena umělá populace a v ní jedinci, ve kterých je
zakódováno přípustné řešení daného problému. V našem případě to mohou být například řetězce, obsahující náhodně seřazená čísla geodetických bodů, které chceme zaměřovat.
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Dalším krokem je ohodnocení jedinců v populaci pomocí tzv.
objektivní funkce. Každému jedinci (řetězci) musíme přiřadit číslo, které bude vyjadřovat jeho kvalitu. Čím je toto číslo
větší, jedinec lépe vyhovuje řešení daného problému. V případě hledání minimalizace času zaměření geodetické sítě pomocí GPS je kvalita jedince vyjádřena právě převrácenou
hodnotou doby potřebné k zaměření sítě. K ohodnocení kvality se aplikují vzorce uvedené v kap. 2.
Dalšími kroky algoritmu jsou aplikace genetických operátorů selekce, křížení a mutace. Procesem selekce se myslí
výběr jedinců, kteří mají dobrou kvalitu a kteří se v dalším
procesu algoritmu uplatní. Jedinci se špatnou kvalitou (reprezentují méně vhodné řešení problému) jsou z populace
vyloučeni a naopak dobří jedinci v populaci přibývají. Operátor křížení slouží k výměně informací (částí řetězců) mezi
náhodně vybranými jedinci. Křížením mohou vzniknout jedinci, kteří mají lepší vlastnosti než jejich rodiče. Operátorem mutace se mění náhodné prvky řetězců, což může opět
vést ke zlepšování jedinců.
Jednotlivé kroky algoritmu - ohodnocení, selekce, křížení
a mutace se opakují tak dlouho, až je například splněn plánovaný počet těchto kroků (počet generací), nebo když už
nedochází k žádné změně kvality nejlepšího jedince, nebo je
nalezeno takové řešení problému, které považujeme za dostatečné. Výsledné řešení je reprezentováno jedincem (řetězcem), který má po ukončení algoritmu nejlepší kvalitu.
Výhodou genetických algoritmů je to, že se neprocházejí
všechna možná řešení problému, ale pouze jejich malá část.
Jistá nevýhoda GA je v tom, že ne vždy dostáváme nejlepší
řešení, ale třeba jen řešení blízké. Velkou pozornost je třeba
také věnovat nastavení parametrů GA, které velice ovlivňují
rychlost výpočtu a kvalitu výsledku. Podrobněji o GA například v [2,3].
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Jako ukázka je uveden návrh plánu měření metodou GPS zaměření fiktivní geodetické sítě. Tato geodetická síťje složena
z 23 bodů, které chceme zaměřit metodou GPS způsobem
uvedeným v kap. 2. Měření na určovaných bodech bude prováděno pomocí dvou GPS přijímačů. Hledáme tedy takové
řešení, aby bylo na každém bodě měřeno jednou a aby zaměření celé sítě trvalo co nejkratší čas. Poloha bodů sítě a základny je znázorněna na obr. 3.
Délka pracovního dne td byla zvolena 480 minut (8 hodin)
a čas nutný k observaci zaměřovaných bodů tm byl zvolen
45 minut. Pracovní den začíná na základně v 8.00 h a je potřeba se vrátit zpět do 16.00 h. Dále jsou známy přibližné
souřadnice určovaných bodů a základny. Jednotlivé časy přesunů mezi body a základnou byly spočteny z těchto přibliž-
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GPS 1

GPS 2

den I
základna
4
18
5
21
7

22
16
základna

začátek
8:00
8:28
9:28
10:40
11:47
12:39
13:44
14:40

-

konec

9:13
10:13
11:25
12:32
13:24
14:29
15:25
15:52

den 2
základna
I

17
6
15
základna

začátek

konec

8:00
8:14

-

9:28
10:15
11:11

-

8:59
10:13
11:00
11:56
12:34

ných souřadnic, tedy předpokládáme, že doba přesunu mezi
dvěma místy je přímo úměrná jejich vzdálenosti. Jakje uvedeno v kap. 3, získáváme takto symetrickou časovou matici.
Tento způsob určení předpokládá, že je v zájmové lokalitě
měření hustá cestní síť a nejsou zde žádné větší přírodní překážky, které by bránily přímému přesunu mezi body. Rychlost pohybu obou měříckých skupin byla stanovena na 3 km
h-1, cožje údaj nutný k přepočtu přímé vzdálenosti mezi body
na čas přesunu z bodu na bod. K řešení návrhu plánu měření
byla použita metoda genetických algoritmů popsaná v kap.
4.
Výsledný návrh plánu měření pro dva GPS příjímače je
uveden v tab. 2 a 3. Na obr. 4 je znázorněn plánovaný pohyb
GPS přijímačů po určovaných bodech pro jednotlivé dny měření.
Jak je patrné z tab. 2 a 3, je měření naplánováno na dva
dny. První den se měřická skupina s prvním přijímačem GPS
vrátí na základnu v 15:48 a druhý den v 12:58. Druhá skupina s druhým přijímačem končí první den v 15:52 a druhý
den v 12:34.

V této práci je ukázáno vytvoření plánu měření pro metodu
popsanou v kap. 2. Další možností by bylo plánování pohybu
přijímačů po zaměřované síti, víme-li, jaké vektory v této síti
chceme pomocí GPS přijímačů zaměřovat. Největším problémem při návrhu plánu měření je získat jednotlivé časy přesunů mezi body a základnou tak, aby se tyto časy co nejvíce
přibližovaly skutečnosti. Dalším problémem je, že se během
měření mohou vyskytnout různé, těžko předvídatelné události, které naruší plánovaný harmonogram prací. Například
se vlivem počasí změní jednotlivé časy přesunů, na některých bodech je třeba měřit déle z důvodu zákrytu některých
družic, apod. I přes všechny tyto problémy však může být
optimalizovaný návrh plánu měření dobrým podkladem k samotnému měření a může ušetřit v konečném výsledku čas
i peníze.
Příspěvek byl vypracován v rámci Výzkumného záměru MSM
210000007, Komplexní inovace technologií v geodézii a kartografii.

[1] DARE, P.-SALEH, H.: GPS network design: logistics solution
using optimal and near-optimal methods. Joumal oť Geodesy, 74,
2000, s. 467--478.
[2] FORMAN, O.-SKOŘEPA, Z.: Použití genetických algoritmů při
vyrovnání. Geodetický a kartografický obzor 49191,2003, č. 9,
s. 183-187.
[3] PETERKA, I.: Genetické algoritmy. [Diplomová práce.] Praha
1999. Univerzita Karlova.
Lektoroval:
Ing. David Jindra, CSc.,
Geotronics, Praha
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16. novembra 2003 - Ing. Matej Klobušiak, PhD., vedúci oddelenia
rozvoja a m~dzinárodnej spolupráce Geodetického a kartografického
ústavu (GKU) Bratislava. Narodil sa v Liptovskom Mikuláši. V roku
1978 s vyznamenaním skončil odbor geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej (SVST)
v Bratislave a nastúpil do Geodetického ústavu, n. p., Bratislava do
prevádzky geodetických základov (GZ) - oddielu nivelácie a nesk6r
oddielu gravimetrie. Tu vykonával terénne práce na obnove a modernizácii základného výškového tiažového bodového pofa. V rokoch 1982
a 1983 absolvoval na SvF SVST 2 semestre teórie odhadu. Na vlastnú
žiadosť bol v roku 1983 preradený do výpočtového strediska - oddelenia programovania a analýzy, s pracovnim zaradením matematik-analytik. V rokoch 1983 až 1985 absolvoval viacero kurzov a školení (týždňových a štvortýždňových) z oblasti programovania a informačných
systémov a v rokoch 1982 až 1987 v Slovenskej akadérnii vied 8 semestrov vybraných častí matematickej štatistiky a teórie odhadu pod
vedením manželov Kubáčkovcov. V rokoch 1983 až 1986 sa výzkumne
podiefal na budovaní automatizovaného informačného systému geodézie a kartografie, časť základné bodové polia. V roku 1988 bol, na
základe k9nkurzu, vybraný do Výskumného ústavu geodézie a karto~afie (VUGK) v Bratislave. V~eckú hodnosť kandidáta technických
VJedzískal v roku 1990. Vo VUGK, ako samostatný výskumný a vývojový pracovník, riešil výskumné úlohy najma z oblasti GZ a integrovanej geodetickej siete. 1. 2. 2000 sa vracia na svoje prvé pracovisko,
aj keď v inej organizačnej podobe, do terajšej funkcie. tu sa zaslúžil
o rozvoj hlavných úloh GKU a ďalej aktívne pracuje na rozvoji nových
GZ na báze permanentných alebo epochových meraní globálneho
systému určovania polohy. Je autorom a spoluautorom 29 odborných
a vedeckých prác, z toho 7 v jazyku anglickom, 3 koncepcii a 4 výskumných správ, z toho autor 10 samostatne riešených etáp. Ďalej je
autorom 8 programových systémov na komplexné spracovanie nameraných údajov, ktoré sa využívajú dodnes a 2 zlepšovacích návrhov.
Výročie 60 rokov:
20. októbra 2003 - prof. Ing. Stefan Žíhlavm'k, CSc., dekan Lesníckej fakulty (LF) Technickej univerzity (TU) vo Zvolene. Rodák
z Východnej (okres Liptovský Mikuláš). Po skončení LF Vysokej
školy lesníckej a drevárskej (VSLO) vo Zvolene roku 1965 nastúpil
ako výskumný pracovník na LF VSLO. V roku 1967 prešiel na Katedru geodéz!e. a fotogr~etrie (teraz Katedra hospodárskej úpravy
lesov a geodezJe - KHULG) LF VSLO (teraz TU) ako odborný asistent. Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied z vedného odboru
geodézia získal v roku 1977, za docenta pre odbor geodézia bol vymenovaný v marci 1981 a za profesora pre odbor hospodárska úprava
lesov, špecializácia geodézia a fotogrametria v lesníctve v septembri
1996. Vedúcim KHULG bol v roku 1989 a od 1. 9. 1997 do 31. 10.
2002. Od. 1. 2. 1990 do 31. 1. 1997 vykonával akadernickú fukciu
dekana LF TU a od 1. 2. 1997 do 30. 10.2000 akadernickú funkciu
prorektora TU. Od 1. 11. 2000 vykonával opať akademickú fukciu
dekana LF TU. Je predsedom vedeckej rady LF, členom vedeckých
rád TU, LF Českej zemědělskej univerzity v Prahe, Lesníckej a drevárskej fakulty Mendělovej zemědělskej a lesníckej univerzity v Brně,
členom spoločných kornisií pre obhajoby doktorandských prác z vedných odborov geodézia a kartografia a hospodárska úprava lesov, členom Nemeckej spoločnosti pre fotogrametriu a dial'kový prieskum
Zeme a členom Predstavenstva Slovenskej lesníckej komory. Vychoval 5 doktorandov aje školitefom 6 doktorandov. Je autorom a spoluautorom 3 monografií, 1 vysokoškolskej učebnice, 2 knižných publikácií, 15 dočasných vysokoškolských učebníc a vyše 110 vedeckých
a odborných prác, z toho 20 v zahraničí. Výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti (ako zodpovedný riešitef a spoluriešitef) zhrnul
do 11 výskumných správ, a to z oblasti lesníckeho mapovania. Tiež
má rozsiahlu posúdkovú a projekčnú činnosť. Záslužná bola jeho činnosť aj v oblasti športu. Takmer 20 rokov aktívne hrával basketbal na
úrovni Slovenskej národnej ligy a bývalej Československej ligy.

1967 absolvovala obor geodézie a kartografie na Stavební fakultě
ČVUT v Praze. Po studiu nastoupila do pracovního poměru na
Středisko geodézie v Rokycanech, kde stále působí. Začínala zde
jako technička, dále vedoucí čety a vedoucí střediska. V r. 1993 byla
jmenovaná ředitelkou Katastrálního úřadu. Od r. 2004 zastává funkci
ředitelky Katastrálního pracoviště. Má rozsáhlé znalosti a zkušenosti
z praktické činnosti v oboru geodézie a katastru nemovitostí.
10. března 2004 - Ing. Radomír Kopecký. Narodil se v Rakovníku.
V letech 1961-1966 vystudoval obor geodézie na Stavební fakultě
ČVUT v Praze, zaměření geodeticko-fotogrammetrické. Po ukončení vysokoškolských studií nastoupilI. 7. 1966 na Středisko geodézie pro okres Plzeň město a Plzeň sever, kde pracoval jako vedoucí
čety a inženýr geodet. V r. 1975 absolvoval zkoušku pro výkon funkce
odborného geodeta a v r. 1991 zkoušku pro ověřování geometrických plánů. Od 1. 6. 1988 se stal vedoucím oddílu na Středisku geodézie v Chebu, od 13. 1. 1993 do současnosti působí ve funkci ředitele Katastrálního úřadu v Chebu (nyní Katastrální pracoviště
Cheb). Rozsáhlé odborné znalosti a praktické zkušenosti ochotně
předává svým mladším kolegům.
Výročie 65 rokov:
10. ledna 2004 - Ing. Josef Klein, dřívější vedoucí oddělení triangulační dokumentace Zeměměřického úřadu (ZÚ). Rodák z Prahy.
Po absolvování oboru geodézie a kartografie na Fakultě stavební
ČVUT v Praze nastoup~1v r. 1961 do Geodetického a topografického
ústavu (předchůdce ZU) do provozu nivelace. Postupně vykonával
funkci technika-geodeta, vedoucího čety a vedoucího oddílu na úseku
velmi přesné nivelace. Od r. 1978 do r. 1995 zastával funkci vedoucího provozu ústřední dokumentace. V letech 1971 až 1973 absolvoval postgraduální studium na ČVUT. 00 důchodu odešel v r. 2003.
5. marca 2004 - Ing. Zdeněk Přibyl. Narodil sa v Olomouci (Česká
republika). Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Stavebnej
fakulte (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej (SVST) v Bratislave
v roku 1964 nastúpil do Geodetického ústavu (GÚ) v Bratislave (neskór Kartografický a geodetický fond, GÚ, GÚ, n. p. a Geodetický podník, š. p. - teraz Geodetický a kartografický ústav - GKÚ). Najsk6r sa
venoval budovaniu pevných bodov podrobného polohového bodového
pofa rádiovýrni dial'komermi. Od roku 1968 vykonával práce triangulačné (údržba, doplnenie V. rádu bývalej Československej trigonometrickej siete a práce na budovaní základne kozrnickej triangulácie).
1. 1. 1970 prešiel do útvaru technicko-ekonornickej kontroly a v roku
1971 sa stal jeho vedúcim. Od novembra 1974 do mája 1975 pOsobil
ako expert Polytechny na vypracovaní geodetických podkladov pre projekt transsaharskej magistrály (Alžír-Niger-Mali). Po návrate vykonával funkciu vedúceho kontrolného útvaru. V rokoch 1976 až 1978
absolvoval postgraduálne štúdium odboru geodézia a kartografia na
SvF SVST. Od roku 1984 do 31. 12. 1994 bol vedúcim prevádzky
geodetických základov (GZ), od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1997 bol vedúcim odboru GZ a od 1. 1. 1988 do 16. 3. 1999, t. j. do odchodu do
d6chodku, bol vedúcim oddelenia Státnej integrovanej siete odboru GZ.
Ako d6chodca ďalej pracuje v oddelení globálneho systému určovania
polohy GZ. Je publikačne činný a je nositefom vyznamenaní.
28. března 2004 - Ing. Jiří Hrouda, v aktivní službě zástupce ředitele Zeměměřického úřadu v Praze. Narodil se v Mladé Boleslavi. Po
absolvování studia zeměměřického inženýrství, specializace fotogrammetrie, na Fakultě stavební ČVUT v Praze nastoupil do tehdejšího Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Českých Budějovicích. V roce 1963 přešel do Geodetického a topografického ústavu
v Praze, kde získal znalosti z topografického mapování a fotogrammetrie. Zúčastnil se mapování v měřítku 1:10 000. Při reorganizaci
resortu přešel v r. 1969 do Inženýrské geodézie, Praha, do funkce provozního inženýra a od r. 1972 do Geodézie, n. p., Praha, jako vedoucí
provozu fotogrammetrie. Bohaté organizační i odborné zkušenosti
získal při četných zahraničních akcích, kterých se zúčastnil jako expert a poradce. Ty byly dobrým předpokladem pro jeho jmenování
v r. 1985 do funkce vedoucího Střediska dálkového průzkumu Země
Geodetického a kartografického podniku Praha, s. p., a poté od r. 1991
do funkce hlavního inženýra tehdejšího Zeměměřického ústavu. Byl
aktivním členem Československé vědeckotechnické společnosti ve
výboru odborné skupiny fotogrammetrie a dále členem Čs. fotograrnmetrického komitétu. 00 důchodu odešel v roce 2004.
Výročí 70 let:

26. února 2004 Ing. Hana Kolářová, ředitelka Katastrálního pracoviště Rokycany. Narodila se ve Strašicích, okres Rokycany. V roce

6. ledna 2004 - Ing. Jan Petráň, dřívější ředitel Zeměměřického
a katastrálního inspektorátu v Liberci, před tím vedoucí provozu ma-
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pování na Katastrálním úřadě v Liberci; dlouholetý vedoucí pracovník fotogrammetrického provozu. Nastoupil tam v roce 1957
(tehdy n. p. Geodézie, Liberec). Zasloužil se o rozvoj a použití fotogrammetrie při mapování ve velkých měřitkách, kde liberecký podnik dosáhl významných úspěchů. Veřejně byl aktivně čin~ v tehdejší Československé vědeckotechnické společnosti (CSVTS),
zejména v 7. komisi fotogrammetrie. Za svědomitou práci a činnost
v orgánech ČSVTS obdržel řadu čestných uznání a ocenění. Do důchodu odešel k 1. 2. 1998.
9. února 2004 - Ing. Pavel Vyskočil, DrSc. Narodil se v Praze. Po
absolutoriu zeměměřického studia na ČVUT v Praze v roce 1957 pracoval nejprve v bývalém Oblastním ústavu geodézie a kartografie
(OÚGK) v Praze. Na základě konkurzu byl v prosinci 1959 přiat do
Výzkumního ústavu geodetického, topografického a kartografického
(VÚGTK). Nejprve pracoval na přístrojovém výzkumu, později na
studiu vnějších vlivů, zejména na nivelaci. Na téma "Studium možností snížení vlivu mikroklimatu na nivelační měření" obhájil v roce
1966 kandidátskou práci. Tyto výsledky využil při spolupráci s Ing.
B.Kruisem, CSc., při studiu svislých pohybů zemského povrchu. Po
odchodu Ing. B. Kruise, CSc., do důchodu převzal jeho práci a úkoly.
Pro podrobné poznání vlastností nivelace a později i triangulace a trilaterace založil na doporučení akademika A. Zátopka geodynamický
po1ygon Lišov, který nesl jméno po Základním nivelačním bodu
(ZNB), který byl do nivelační sítě polygonu zapojen. První výsledky
výzkumů na tomto po1ygonu shrnul v monografii "The investigation
of vertical crustal movements in the geodynamical po1ygon Lišov".
Rozsáhlý byl jeho výzkum v oblasti styku Českého masivu a Karpat
na Moravě, prováděný na objednávku tehdejšího Ústředního ústavu
geologického v letech 1970-1985 v rámci vyhledávání zdrojů nerostných surovin. Vedle toho studoval vývoj pohybů v poddolovaných
oblastech (Ostravsko, Sokolovsko, Mostecko, Kladensko), a to i ve
složce horizontální (Ostrava, Mostecko). Po roce 1978 se podílel rovněž na studiu tektonické stability lokalit předpokládaných pro výstavbu jaderných elektráren, koncem osmdesátých a počátkem devadesátých let také na výběru lokalit pro hluboko založená úložiště
jaderného odpadu. Na základě přibývajících výsledků měření sestavil v letech 1971 (1: 1 000 000) a 1985-90 (1:500 000) mapy ročních
rychlostí svislých pohybů území republiky, užívaných pro oceňování
dynamiky různých lokalit včetně možného ohrožení Transitního plynovodu. V roce 2002 sestavil mapu ročních rychlostí svislých pohybů
(regionální trendy), ve které byly využity stabilizace, osazené po
r. 1960 a nejnovější výsledky měření po r. 1990. Tato mapa je dále
zpřesňována. Na základě nahromaděných údajů o svislé i vodorovné
složce pohybu jako první prokázal převládající vliv trvalého tlaku Alp
na oblast Ceského masivu a jeho působení na rozevírání severní části
Vídeňské pánve, jakož i na recentně aktivní blokovou strukturu Českého masivu. Tyto předběžné výsledky a poznatky o dynamice deformací Českého masivu a jeho okolí jsou v současnosti potvrzovány
nezávislými měřenímí družicovýmí metodami. Dílčí výsledky byly
publikovány v monografii "Recent crustal movement studies", vydané roku 1984 nakladatelstvím Academia Praha ajJOsléze v doktorské disertační práci "Recentní tektonika v oblasti Ceské republiky
v souvislostech dynamiky Střední Evropy", obhájené v roce 1994.
V oblasti mezinárodní spolupráce byl zvolen sekretářem( 1971-1983)
a pak presidentem (1983-1991) Commission on Recent Crustal
Movements (CRCM) při V. sekci International Association of Geodesy (IAG). Výsledkem práce CRCM byly např. mapy části evropského, asijského a amerického kontinentu, speciálních lokalit pro výzkum pohybů, nebo jejich vazeb na zemětřesení apod. V roce 1976
bylo založeno při CRCM Mezinárodní centrum pro recentní pohyby
zemské kůry (lCRCM), v němž pracoval jako ředitel až do roku 1996.
Jeho zásluhou se v roce 1997 stalo ICRCM součástí Světových data
center (WDC)-C, specializované na recentní pohyby. V rámci
ICRCM se podílel zejména na rozvoji výzkumu recentních pohybů
v Ethiopii, Nigerii, Keni a zejména v Egyptě, kde vychoval skupinu
specializovaných odborníků především v Národním výzkumném
ústavu astronomie a geofyziky (NRlAG) v Helwanu. V osmdesátých
a části devadesátých let byl externím examinátorem Kahirské univerzity. Byl také předsedou podkomise pro recentní pohyby regionální Komise akademií pro planetární geofyzikální výzkum (KAPG).
Zúčastnil se mimo jiné aktivně na sestavení map ročních rychlostí
svislých pohybů východní Evropy v měřítku 1:2500 000 (z roku 1975
a 1988). Na podzim roku 1991 byl zvolen mezinárodním koordinátorem právě vzníklé Středoevropské iniciativy (CEl), sekce C-Geodezie. Ze zdravotních důvodů se této funkce vzdal v r. 1994, avšak
dále pracuje jako vedoucí Studijní skupiny (Geodynamics of Central
Europe), kde v r. 1998 editoval řadu monografií z různých částí
Střední Evropy. V roce 1994 vedl mezinárodní tým, který zpracoval
mapu ročních rychlostí svislých pohybů (regionální trend) oblasti
států CEl: V současné době pracuje jako spolupředseda Studijní skupiny "Geodynamika Střední Evropy". Od r. 1978 byl členem ediční
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rady mezinárodního vědeckého časopisu "Tectonophysics" a ,,Journal of Geodynamics" kde editoval řadu sborníků mezinárodních i regionálních symposií CRCM. Dosud spolupracuje také s oborovou
knihovnou VÚGTK, zejména v oblasti anotací a překladů cizojazyčné
odborné literatury. Jeho pub.likační činnost představuje více jak 120
(mimo výzkumné zprávy VUGTK) samostatných prací a asi 80 prací
se spoluautory. Recenzoval mnoho domácísh i zahraničních publikací, a to jednak jako vědecký pracovník VUGTK, jednak jako člen
redakčních rad zahraničních časopisů. Výsledky své práce i výukou
pracovníků zvláště rozvojových zemí se zasloužilo dobré jméno naší
geodezie v zahraničí a je uznávaným odborníkem v oboru geodynamiky. Za svou práci byl odměněn ,,stříbrnou medailí ČSAV", pamětními medailemi KAPG, čestnou medailí CRCM, pamětní medailí NRIAG a medailí ke 100. výročí Mezinárodního geofyzikálního
výzkumu, jakož i čestným označením "IAG Fellow".
Výročí 75 let:
13.januára 2004 - Ing. Pavol Kmeťko. Rodák z Puluvsia (okres Prievidza). Od skončenia zememeračského inžinierstva na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy
technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1952 pracoval v štátnej zememeračskej službe na r6znych pracoviskách v Bratislave: Slovenský zememeračský a kartografický ústav, Geodetický, topografický
a kartografický ústav, Správa geodézie a kartografie na Slovensku,
Ústav geodézie a kartografie (vedúci Strediska geodézie Bratislava-vidiek - 1960 až 1967), Oblastný ústav geodézie s celos10venskou
p6sobnosťou (riaditef - 1968 až 1972), Slovenská kartografia, n. p.
(SK - riaditef od 1. 5. 1972 do 23. 10. 1989) a Slovenský Úfad geodézie a kartografie (1. 12. 1989 až 31. 12. 1990, t. j. do odchodu do
d6chodku). Náročné úlohy vedúceho pracovníka zvládol vždy úspešne, najma zásluhou stáleho štúdia a samovzdelávania. Absolvoval
trojsemestrálny kurz základov vedeckého riadenia na Inštitúte riadenia v Prahe (1966 a 1967) a prvý beh postgraduálneho štúdia odboru
geodézia a kartografia (GaK) na Stavebnej fakulte (SvF) SVŠT (1972
až 1975). Vefkú pozornosť venoval zavádzaniu novej techniky a technológií do výroby. Pod jeho vedením dosiahol kolektív pracovníkov
SK viaceré úspechy v rozvoji kartografickej tvorby. Aktívne pracoval v r6znych rezortných i mimorezortných komisiách. V rokoch 1975
až 1978 externe prednášal ekonomiku a riadenie geodetických a kartografických prác na odbore GaK SvF SVŠT. Je publikačne činný.
Vefmi významná bo1a jeho činnosť vo vedecko-technickej spoločnosti. Je nositefom mnohých vyznamenaní.
30. ledna 2004 - Ing. Zdeněk Tyti, dlouholetý technický náměstek
ředitele bývalé Geodézie, n. p., Plzeň. Narodil se v Plzni, kde vystudoval reálné gymnázium. Po absolvování studia na ČVUT v Praze,
Fakultě speciálních nauk, oboru zeměměřictví, nastoupil po základní
vojenské službě do pracovního poměru v roce 1953 u n. p. Geometra.
Prošel praxí v různých podnicích a v r. 1956 přešel k resortu, kde
zastával různé vedoucí funkce až po technického náměstka. Jeho
práce vynikala smyslem pro dobrou organizaci a rozhodným vedením. Bohatá byla jeho činnost v Českoslove~ské vědeckotechnické
společnosti, jak v krajské organizaci, tak i v Ustředním výboru společnosti pro geodézii a kartografii. Za svoji odbornou a veřejnou
práci obdržel četná uznání a vyznamenání.
31. ledna 2004 - Ing. Monika Mikšovská, hlavní kontrolor bývalé
Geodézie, n. p., Praha. Po studiích na ČVUT v Praze byla jako první
žena oboru odbornou asistentkou prof. Fialy na Ústavu geodetického
počtářství Fakulty speciálních nauk ČVUT. Po odchodu ze školy nastoupila v r. 1958 k tehdejšímu Oblastnímu ústavu geodézie a kartografie v Praze a prošla řadou vedoucích funkcí (vedoucí střediska
a provozu geodézie pro hl. m. Prahu, vedoucí inspektorátu geodézie
pro Čechy). V letech 1972-78 pracovala na Českém úřadu geodetickém a kartografickém, poté v Geodézii, n. p. Praha v různých funkcích (vedoucí řízení výroby, vedoucí závodu, technický náměstek ředitele podniku). Na Fakultě stavební ČVUT dokončila externí
vědeckou aspirantu složením kandidátského minima. Aktivně pracovala v Československé vědeckotechnické společnosti. Její práce
se vždy vyznačovala velkou zodpovědností, cílevědomostí a přesností. Pro tyto vlastnosti byla vždy vysoce hodnocena.
16. februára 2004 - Ing. JozefHoremuž. Narodil sa vo Vefkom Bysterci (dnes čast okresného mesta Dolný Kubín). Zememeračské inžinierstvo študoval na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. V rokoch
1952 a 1953 pracoval ako geodet Banských projektov Teplice v Čechách. 1. 10. 1955 prichádza do Oblastného ústavu geodézie a kartografie (od roku 1960 Ústav geodézie a kartografie) v Žiline, kde
do 31. 12. 1967 postupne vykonával funkcie vedúceho meračskej
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čaty, vedúceho oddielu a vedúceho oddelenia technickej kontroly. V
rokoch 1968 až 1972, ako pracovník Oblastného ústavu geodéze
v Bratislave, vykonával funkciu prevádzkového inžiniera. V roku
1973 prešiel do Geodézie, n. p. (od 1. 7. 1989 š. p.), Žilina, kde vykonával funkciu vedúceho prevádzky, od 1. 1. 1974 technicko-výrobného námestníka, neskór námestníka a od 1. 1. 1989 do 31. 12.
1989, t. j. do odchodu do dóchodku, výrobného námestníka riaditefa. Aktívna bola jeho činnosť vo vedecko-technickej spoločnosti.
Je nositefom rezortných vyznamenaní.
19. února 2004 - Prof. Ing. Jan Fixel, Csc., dřívější profesor geodezie na Vojenské akademii v Brně. Reálné gymnázium absolvoval
v Telči a zeměměřické inženýrství na Vysoké škole technické v Brně.
Po studiích pracoval jako odborný asistent na Vysokém učení technickém v Brně a odtud přešel na nově zřizovanou Vojenskou akademii v Brně, kde přednášel geodetickou astronomii a geofyziku. V roce
1968 získal vědeckou hodnost kandidáta věd (CSc.), v roce 1970 byl
jmenován docentem a v roce 1974 profesorem. Jeho publikační činnost je bohatá, kromě řady odborných pojednání vydal pro posluchače
vysokoškolská skripta Geodetická astronomie II (1977), Geofysika-magnetismus (1978), Úvod do studia seismiky (1980) a učebnici
Geodetická astronomie I (1983). Jeho práce byla ohodnocena několika armádníIJŮa státními vyznamenáními. V současnosti působí jako
profesor na Ustavu geodézie Vysokého učení technického v Brně.
4. marca 2004 - Ing. Ignác Lovíšek. Narodil sa v Sučanoch (okres
Martin). Zememeračské inžinierstvo študoval na Fakulte stavebného
a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave. Po jeho skončení v roku 1952 nastúpil ako banský merač Výstavby ostravsko-karvinských dolů v Ostrave. V rezorte geodézie a kartografie pracoval od roku 1954, kedy nastúpil do Oblastného ústavu geodézie a kartografie (od roku 1960 Ústav geodézie
a kartografie) v Žiline. V priebehu pósobnosti na tomto ústave vykonával funkcie: vedúci oddielu a prevádzky a neskór vedúci oddelenia technickej kontroly. Od roku 1965 do 31. 12. 1990, t. j. do odchodu do dóchodku, bol vedúcim Strediska geodézie v Martine. Je
nositefom vyznamenaní.
5. března 2004 - Ing. Zdeněk Simon, DrSc., vědecký pracovník
Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, Zdiby (VÚGTK). Narodil se v Praze na Žižkově. Po absolvování Státního reálného gymnázia studoval na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT v Praze, obor zeměměřického inženýrství. Po
skončení studia nastoupil v r. 1952 do tehdejšího Geodetického a topografického ústavu v Praze do oddělení gravimetrie, kde setrval
dvanáct let. Do VÚGTK přešel v r. 1965. Jeho oborem je geodetická
gravimetrie a instrumentální gravimetrický výzkum. Při této příležitosti vydzvihněme alespoň jeho dlouholetý výzkum vnějších teplotních vlivů na měření gravimetry a výzkum slapových změn tíhového
zrychlení a jeho zásluhy na vybudování gravimetrické laboratoře na
Geodetické observatoři Pecný VÚGTK. V pozdějších letech se intenzivně věnoval problematice absolutních měření tíhového zrychlení. V oboru zemských slapů je mezinárodně uznávaným specialistou. Jeho publikační práce zahrnují na 90 vědeckých titulů. Dále
připomeňme jeho dlouhodobou aktivitu na poli mezinárodní spolupráce a v komisích pro státní zkoušky na Stavební fakultě ČVUT
a pro udělování vědeckých hodností z oboru geodézie. Je členem komise pro zemské slapy při Mezinárodní geodetické asociaci a členem redakční rady časopisu Studia geophysica et geodaetica.
11. března 2004 - Ing. Miroslav JaroIím, dřívější ředitel Krajské
geodetické a kartografické správy pro Západočeský kraj v Plzni. Rodák z Mochova (okres Praha-východ). Vystudoval Státní reálné gymnázium a zeměměřické inženýrství na Vysoké škole speciálních nauk
ČVUT v Praze. Do geodetické praxe nastoupil v roce 1954 u Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Plzni. Prošel mnoha vedoucími
funkcemi a získal velké zkušenosti v řídicí práci. V letech 1963-1967
zastával funkci vedoucího projekčního oddělení. V září 1969 byl vyslán na tři roky trvající expertní činnost do Alžíru, kde působil při zakládání katastru vinic a při výuce alžírských geodetických techniků.
Po návratu v roce 1972 nastoupil na Krajské geodetické a kartografické správě v Plzni a v r. 1978 byl jmenován jejím ředitelem. Své bohaté zkušenosti uplatňoval též při výuce na dálkovém studiu Střední
průmyslové školy zeměměřické v Praze. V roce 1986 byl oceněn udělením čestného titulu nejlepší pracovník resortu ČÚGK.

zaměstnání vystudoval Střední průmyslovou školu zeměměřickou
a prošel několika funkcemi až po funkci ředitele GKP.
Z ďalších výročí pripomíname:
1.januára 1954 - pred 50 rokmi bola vládnym nariadením č. 111954
Zb. zriadená Správa geodézie a kartogra6e na Slovensku (S.GKS),
ako oblastný orgán Ustřední správy geodézie a kartografie (USGK)
na riadenie slovenskej časti odvetvia geodézie a kartografie. Riadil
ju predseda, vymenovaný Zborom povereníkov. SGKS bola podriadená povereníkovi miestneho hospodárstva, od roku 1958 povereníkovi vnútra. Pri reorganizácii štátnej správy bola v roku 1960 zrušená. Organizácie geodézie a kartografie na Slovensku boli potom
riadené priamo ÚSGK až do 31. 12. 1968, t. j. do vzniku Slovenskej
správy geodézie a kartografie (1. 1. 1969).
1. januára 1954 - pred 50 rokmi bol zriadený Geodetický, topografický a kartografický ústav v Bratislave s pósobnosťou pre celé
územie Slovenska v oblasti budovania geodetických základov, mapovacích, vytyčovacích a kartografických prác a geodetickej a mapovej dokumentácie. 1. 1. 1957 bol rozčlenený na Geodetický ústav
v Bratislave (GÚ - v roku 1966 premenovaný na Kartografický a geodetický fond, v roku 1969 opať na GÚ, v roku 1973 na GÚ, n. p. a od
1. 7. 1989 na Geodetický podnik, š. p.) - terajší Geodetický a kartografický ústav Bratislava (od 1. 1. 1991) a Kartografický a reprodukčný ústav v Modre-Harmónii (od roku 1963 v Bratislave),
z ktorého bola 1. 1. 1968 vytvorená Kartografia, n. p., Bratislava, od
1. 1. 1970 Slovenská kartografia (SK), n. p., od 1. 7. 1989 SK, š. p.
a od 1. 9. 1992 SK, a. s., so sídlom Bratislava. V roku 2002 zanikla.
3. ledna 1914 - před 90 lety se narodil Ing. RudoIfVoldán, dříve
vedoucí oddělení Krajské geodetické a kartografické správy (KG KS)
v Českých Budějovicích. Po studiích a tvrdých zkušenostech válečných let prošel různorodou praxí a v r. 1946 nastoupil do resortu ke
Katastrálnímu měřickému úřadu v Plzni. Své odborné a organizační
schopnosti uplatnil v řadě vedoucích funkcí až po provozního inženýra a ředitele Oblastního ústavu geodézie a kartografie. V 70. letech zastával funkci předsedy tehdejšího Městského národního výboru v Hluboké n. Vltavou. Zemřel 28. 9. 1982.
6. ledna 1909 - před 95 roky se v Přepeřích, okres Turnov, narodil
Ing. Kamil Jurajda, v aktivní službě geodet-specialista u Geodézie,
n. p. Brno. Vystudoval reálku v Jičíně a zeměměřictví na Českém vysokém učení technickém v Praze. Po novoměřické katastrální praxi
v Chustu (Ukrajina) a v Brně, potom samostatné civilní praxi v Uherském Ostrohu a v rámci družstev Komunotechna v Uherském Hradišti
a Geoplan v Brně, působil od roku 1954 v resortní službě u Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Brně jako vedoucí oddílu v provozu speciálních geodetických prací. V roce 1957-58 byl zahraničním expertem pro geodetické práce ve Vietnamu a v roce 1959-60
v Egyptě. Do důchodu odešel v roce 1975. Zemřel 4. 7. 2001 v Brně.
14. ledna 1904 - před 100 lety se v Bavorově narodil Ing. František Stefek, dlouholetý pracovník Ústavu geodézie v Praze. Po studiích zeměměřického inženýrství na Vysoké škole speciálních nauk
ČVUT v Praze působil v letech 1926-1929 jako asistent u prof. Josefa Ryšavého. Z vysoké školy odešel ke katastrální měřícké službě
a prošel několika katastrálními úřady. Po válce se zasloužilo vybudování zeměměřického oddělení u tehdejšího Krajského národního
výboru v Karlových Varech. V r. 1950 se stal jedním ze zakládajících členů zeměměřického družstva "Geoplan"; v nástupnickém podniku "Geometra" zastával jednu z vedoucích funkcí. Po reorganizaci
zeměměřické služby přešel k resortu do tehdejšího Oblastního ústavu
geodézie a kartografie (OÚGK) v Praze. Oborem jeho zájmu byla
konstrukce měřických pomůcek. O svých pracích referoval v našem
odborném časopise. Zemřel v roce 1993.

Výročí 80 let:

18. januára 1909 - pred 95 rokrni sa narodil v Bytči Pavol Zhorela.
Ako absolvent vojenskej akadémie pracoval vo Vojenskom zemepisnom ústave v Prahe na úseku topografie. V roku 1949 prešiel do štátnej zememeračskej služby. Pósobil najskór v Bratislave, a potom v Žiline (Oblastný ústav geodézie a kartografie, Ústav geodézie
a kartografie, lnžinierska geodézia, n.p.) na viacerých úsekoch, najma
však na topografických prácach a na základní štátnej mapy hospodárskej a odvodenej. Bol autorom publikácií "Náuka o mapách v teréne"
(Trnava 1942) a "Busola" (Trnava 1947). V roku 1969 odišiel do
dóchodku. Bol nositefom rezortného vyznamenania. Zomrel 15.4.
1972 v Bytči.

13. března 2004 - Dimitrij Gebauer, rodák ze Škvorce u Prahy, dřívější ředitel Geodetického a kartografického podniku v Praze (předchůdce Zeměměřického úřadu). V resortu pracoval od roku 1942. Při

22. ledna 1919 - před 85 léty se narodil Ing. Jan Kunčický, bývalý
vedoucí provozu mapování u Geodézie, n. p., v Opavě. Maturoval
na Reálném gymnáziu v Orlové, zeměměřické studium absolvoval

na Vysoké škole technické v Brně. Po praxi v civilní kanceláři
a u družstva Geoplán vstoupil v roce 1954 do resortní služby v Ústavu
geodézie a kartografie v Opavě. Byl nositelem několika pracovních
vyznamenání. Do důchodu odešel v roce 1979. Zemřel 6. 6. 1998.
28. ledna 1909 - před 95 roky se narodil Ing. Václav Slaboch, asistent prof. Petříka, vedoucí středisek geodézie Rakovník, Beroun,
Hořovice. Zemřel 26. 1. 1996.
4. februára 1934 - pred 70 rokmi sa narodil v Starom Tekove (okres
Levice) doc. Ing. Peter Kúdefa, CSc. Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinierskeho stavitel'stva (FlS) Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1958,
nastúpil ako asistent na Katedru mapovania a pozemkových úprav
FlS (od roku 1960 Stavebná fakulta- SvF) SVŠT (od 1. 4. 1991 Slovenská technická univerzita). Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied získal v roku 1969 a za docenta pre odbor geodézia bol
vymenovaný 1. 2. 1979 na základe habilitačnej práce, obhájenej
v roku 1978. Akademickú funkciu prodekana SvF SVŠT vykonával
od roku 1980 do konca novembra 1989. Jeho odborným zameraním
boli oblasti mapovania, evidencie nehnutel'ností a nesk6r katastra nehnutel'ností a pozemkových úprav. Ťažiskom jeho vedeckovýskumnej činnosti bola tvorba a využívanie mapy vetkej mierky. Napísal
ako autor alebo spoluautor 5 dočasných vysokoškolských učebníc
a výše 25 vedeckých a odborných prác. Výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti zhrnul do 5 výskumných správa úzko spolupracoval s geodetickou praxou. Bol školitel'om vedeckých ašpirantov a členom viacerých odborných a vedeckých komisií. Záslužná
bol a jeho činnosť vo vedecko-technickej spoločnosti. Bol nositel'om
viacerých vyznamenaní. Zomrel 21. 3. 1995 v Bratislave.
24. února 1924 - před 80 lety se narodil Ing. Václav Jungman, zástupce ředitele a vedoucí odboru geodézie na Střední průmyslové
škole stavební (SPŠS) v Brně. Po studiích matematiky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně absolvoval zeměměřické inženýrství na Vysoké škole technické v Brně v roce
1950. Pracoval nejdříve jako asistent u prof. Štvána a poté v n. p.
Průmstav Brno, v roce 1957 přešel na SPŠS v Brně, kde zastával
řadu pedagogických funkcí. Působil na Ministerstvu školství v odborné komisi pro studijní obor geodézie. Je spoluatorem celostátní
učebnice "Geodézie" pro střední průmyslové školy. Jeho zásluha na
zvyšování úrovně našich středně technických pracovníků byla po zásluze oceněna. Zemřel 28. 6. 1994.
29. února 1924 - před 80 lety se v Novém Městě na Moravě narodil
Ing. Jan Dvořák, dřívější ředitel Střední průmyslové školy zeměměřické (SPŠZ) v Praze. Po studiích zeměměřického inženýrství na
Vysoké škole technické v Brně nastoupil do resortní služby a pracoval zejména v oboru nového měření. Zasloužil se o vědeckotechnický
rozvoj měřických prací a využití fotogrammetrie pro mapování ve
velkých měřítkách. Jeho inciativa, svědomitá a odpovědná práce byly
velkým přínosem pro jeho pedagogickou činnost. V r. 1963 nastoupil na SPŠZ a ve funkci ředitele školy působil v r. 1974-1986. Předpoklad úspěšné pedagogické práce spatřoval v tvorbě učebnic, byl jejich iniciátorem a také spoluautorem. Za své dlouholeté pedagogické
práce vychoval řadu výborných středně technických kádrů. Jeho práce
byla vždy vysoce oceňována. Zemřel 2. 3. 1999 v Praze.
1. března 1909 - před 95 lety se narodil doc. Ing. Dr. Bedřich Polák, docent geodézie na ČVUT v Praze. Po studiích na Vysoké škole
stavebního inženýrství na ČVUT se již od počátku své praktické činnosti věnoval geodézii a astronomii. Nastoupil jako civilní zaměstnanec do Vojenského zeměpisného ústavu v Praze. Odtud přešel za
války do Zeměměřického úřadu Čechy a Morava k trigonometrické
základní síti. Po válce pracoval jako odborný redaktor ve Státním
nakladatelství technické literatury v Praze. Od r. 1957 působil jako
profesor na Střední průmyslové škole stavební v Praze, a v r. 1964
přešel jako docent na ČVUT. Bohatá byla jeho publikační činnost
zahrnující mnoho článků, statí a učebnic. Aktivně se zúčastnil činnosti ve Spolku přátel Národního technického muzea, kde přednesl
řadu přednášek, zejména z oboru konstrukce slunečních hodin. Zemře117. 10. 1988 v Praze.
4. marca 1929 - pred 75 rokmi sa narodil v Pezinku Ing. Ján Hurník. Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave v roku 1953 nastúpil do pol'nohospodárskeho
odboru Krajského národného výboru v Bratislave, kde vykonával
hospodársko-technické úpravy pozemkov. V roku 1955 pri~hádza do
Oblastného ústavu geodézie a kartografie (od roku 1960 Ustav geodézie a kartografie a od roku 1968 Oblastný ústav geodézie - OÚG)
v Bratislave, kde najsk6r pracoval v prevádzke špeciálnych prác.

V roku 1959 bol poverený vedenim detašovaného pracoviska Okresného meračského strediska (od roku 1960 Stredisko geodézie - SG)
pre okres Bratislava-vidiek v Pezinku. V rokoch 1968 až 1971 vykonával vedúceho SG pre okres Bratislava-vidiek. V dobe od 1. 4.
1971 do 30. 4. 1972 p6sobil ako expert geofyzikálnej expedície v AIžírsku. Po návrate do konca roka 1972 vykonával funkciu námestníka riaditel'a OÚG. 1. 1. 1973 prešiel do Slovenskej správy geodézie a kartografie (od 1. 7. 1973 Slovenský úrad geodézie
a kartografie) do funkcie vedúceho oddelenia evidencie nehnutel'ností (EN) a od roku 1984 vedúceho oddelenia geodézie a EN. Túto
funkciu vykonával do 30. 6. 1989, t. j. do odchodu do d6chodku.
Zaslúžil sa o rozvoj EN na Slovensku. V rokoch 1974 a 1975 bol
členom redakčnej rady Geodetického a kartografického obzoru. Bol
dlhoročným delegátom 7. komisie "Kataster a pozemkové úpravy"
Medzinárodnej federácie geodetov. Je nositel'om vyznamenaní.
Zomrel 16. 12.2002 v Bratislave.
19. marca 1929 - pred 75 rokmi sa narodil v Levoči Ing. Eugen Adler, CSc. Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1952 pracoval v Banských projektoch
Bratislava. Vedeckovýskumnou činnosťou sa začal zaoberať od roku
1954 v Ústave stavebníctva a architektúry SAV,odkial' prešiel v roku
1957 do Vedeckého laboratória fotogrametrie Fakulty inžinierského stavitel'stva (od roku 1960 Stavebná fakulta - Svp) SVŠT. Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied získal v roku 1963. Bol priekopníkom
inžinierskej fotogrametrie a jej využitia v inžinierskej geológii a v pamiatkovej starostlivosti. P6sobil tiež ako pedagóg na odbore geodézia
a kartografia SvF SVŠT. Bol publikačne činný a aktívne pracoval vo
vedecko-technickej spoločnosti a v Medzinárodnej fotogrametrickej
spoločnosti. Zomrel 2. 6. 1982 v Bratislave.
30. března 1939 - před 65 léty se narodil Doc. Ing. František Švehla, CSc., významný odborník v oblasti pozemkových úprav, bývalý
zaměstnanec katedry geodézie a pozemkových úprav na FSv ČVUT
v Praze, rodák z Pošumaví. Po maturitě na jedenáctiletce ve Vimperku a absolvování Stavební fakulty ČVUT v Praze, obor zeměměřický, pracoval 3 roky jako projektant v Agroprojektu Karlovy
Vary. V roce 1965 byl přijat jako odborný asistent na katedru geodézie FSv ČVUT. V roce 1973 obhájil kandidátskou práci a v roce
1983 byI jmenován docentem pro obor pozemkových úprav. Těžištěm jeho zájmu byly teoretické i praktické otázky pozemkových
úprav. Zasloužil se o aktualizaci předmětu a zvýšení jeho úrovně. Je
spoluautorem několika skript pozemkových úprava celostátní vysokoškolské učebnice a autorem řady článků v domácích i zahraničních časopisech a sbornících. Po řadu let pracoval v bývalé
Československé vědeckotechnické společnosti (nyní sekce pozemkových úprav České zemědělské společnosti). Byl členem republikovaného výboru Českomoravské komory pozemkových úprav, nositelem bronzové Felberovy medaile CVUT. Svědomitou prací,
klidným a rozvážným přístupem ke studentům získával velmi dobré
pedagogické výsledky, které byly kladně hodnoceny. Náhle zemřel
19. 11. 1999 v Praze.
31. března 1919 - před 85 lety se narodil v Brně Doc. Ing. Dr. Josef Zeman, CSc., od roku 1945 odborný asistent a od roku 1960 do
roku 1986 docent na katedře geodézie tehdejší Vysoké školy technické (VŠT) v Brně. Vystudoval zeměměřické inženýrství na VŠT
v Brně. Po skončení studia nastoupil v r. 1945 jako asistent u prof.
Semeráda a pedagogické práci zůstal věrný po celou svoji životní
dráhu. V r. 1949 byl promován doktorem technických věd, v r. 1960
se habilitoval a dva roky poté byl ustanoven docentem. V r. 1963 obhájil kandidátskou disertační práci. Bohatá byla jeho přednášková
a publikační činnost, čítající více než 40 titulů. Velmi dobrá byla jeho
úzká spolupráce s praxí. Veřejně pracoval v mnoha vedoucích funkcích Ceskoslovenské vědeckotechnické společnosti. Jeho pedagogická i vědecko odborná činnost byla značným přínosem pro náš
obor. Zemřel 22. 2. 1986 v Brně.

Pro příští GaKO připravujeme:
ŠTRONEROVÁ, J. - POSpíŠIL, J.: Testování totálních stanic s pasivním odrazem II
VOTRUBEC, J.: Voronoiovy diagramy
GAVLlAK, A.: Paralely a špecifiká inštitútov kontroly
a sťažnosti - I. Vykonávanie kontroly ako odhalovanie
a náprava skrytých nedostatkov

Kartografická společnost České republiky (ČR) udělovala na veletrhu Svět knihy 2004 výroční ceny za nejlepší kartografická díla roku 2003.
Diplomy označené Mapa roku 2003 převzali zástupci dvou firem a jedné instituce. Zástupcid dvou institucí při vyhlašování nejlepších kartografických děl získali čestné uznání.
Do soutěže bylo v nejrůznějších kategoriích přihlášeno celkem 58 titulů. V kategorii Atlasy, soubory a edice map bylo přihlášeno 16 titulů
od 7 vydavatelů, avšak v další kategorii - Samostatná kartografická díla- bylo přihlášeno více titulů, tj. 34, od 5 dodavatelů. Kategorie Kartografická díla pro školy a autorské originály nebyla obsazena a do kategorie Digitální produkty byly přihlášeny pouze 3 produkty od 3 vydavatelů, proto nebyla v těchto kategoriích nejlepší kartografická díla vyhlášena.
Třetí titul, oceněný označením Mapa roku 2003, byl určen po zhodnocení 5 titulů od 3 vydavatelů v kategorii děl aplikovaných na internetu.
Není bez z~ímavosti, že do užší nominace kategorie atlasů a souborů map se dostala například dvě státní mapová díla, a to Silniční mapa
ČR 1:50 000 Ceského úřadu zeměměřického a katastrálního a Česká republika, jako standardizované topografické mapy 1:25 000 a 1:50 000,
v podobě, jak ji zpracovává pro armádní účely Ministerstvo obrany České republiky. Dalšími nominovanými tituly byly Soubor Cykloturistických map Libereckého kraje z vydavatelství Geodezie ČS, a. s., dále ojedinělý Zeměpisný atlas světa z vydavatelství SHOCART, spol. sr.
o. a Cykloatlas Česko I: 100 000 od stejných vydavatelů. V kategorii samostatných kartografických děl byly nominovány převážně mapy pro
volný čas, jako například tematický plán města inspirovaný televizním seriálem Šumný Nový Jičín z rožnovské firmy B.A.T. Program, dále
Nationalpark Bohmische Schweiz v měřítku 1:25000 Geodezie Online, Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal v měřítku 1:25000
z mělnického nakladatelství Rosy, Vodácký průvodce Ohře od kartografů ze SHOCART a mapa propagující kraj Vysočina v měřítku
I: 160 000 od stejného týmu kartografů.
Kartografické aplikace na Internetu měly tři nominace, a to prezentaci I. a II. vojenského mapování, zveřejněné Laboratoří geoinformatiky
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Turistický informační systém Šluknovsko a Mapy.centrum.cz, zpracované hradeckou firmou MAPY s r. o.
Nejlepším kartografickým dílem byl zvolen soubor státního mapového díla Standardizované topografické mapy 1:25 000 a 1:50000 ČR
tak, jak je zpracovává Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad v Dobrušce AČR.
V kategorii samostatných kartografických děl byl oceněn titul Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal vydaný mělnickým nakladatelstvím Rosy.
V kategorii Aplikací kartografických děl na Internetu, v konkurenci tří nominovaných titulů, byla jako nejlepší vyhlášena aplikace Mapy.
Centrum.cz, udržovaná firmou T Mapy. Zvláštní ocenění získaly Český úřad z,eměměřický a katastrální za Silniční mapu České republiky
I: I 00000 a Laboratoř Geoinformatiky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ustí nad Labem za Prezentaci I. a II. vojenského mapování na
Internetu http://oldmaps.geolab.cz/.
"Produkce map za rok 2003 opět potvrdila, že kartografie má u nás skvělou úroveň. Nakonec to potvrzují výstavy pořádané v rámci světových kartografických konferencí, kde Kartografická společnost ČR prezentuje všechna do soutěže přihlášená díla za velkého zájmu zahraničních kolegů. České mapy, pokud nejsou nejlepší, jsou jistě srovnatelné se zahraničními produkty. Je skutečně obtížné rozhodnout, který
z kvalitních a zajímavých nominovaných titulů je skutečně ten, který má být Mapou roku," zhodnotil závěrem předseda hodnotící komise a tajemník Kartografické společnosti Vít Voženílek.
Ten také na úvod při vyhlašování upozornil, že anketa dospěla už do šestého ročníku a všechny do soutěže přihlášené tituly si lze prohlédnout na adrese http://www.geoinformatics.upol.cz/kartoCGS/mapa
roku/mapa03/.
Obsáhlou fotoreportáž zase můžete shlédnout na adrese www.vimevite.cz.
Nominované tituly:
A. Kategorie - Atlasy, soubory a edice map:
• Soubor Cykloturistických map Libereckého kraje (Geodezie ČS a. s.),
• Zeměpisný atlas světa (SHOCART spol. s r. o.),
• Cykloatlas Česko 1:100000 (SHOCART spol. s r. o.),
• Standardizované topografické mapy 1:25 000, a 1:50000, MO ČR (GeoS ČR),
• Silniční mapa České republiky I: I 00 000, ČUZK Praha.
B. Kategorie - Samostatná kartografická díla:
• Šumný Nový Jičín B.A.T Program
• Nationalpark Bohmische Schweiz 1:25000, Geodezie Online,
• Národní park Podyjí - Nationalpark Thayatal, Nakladatelství Rosy,
• Vodácký průvodce Ohře, SHOCART,
• Kraj Vysočina I: 160000, SHOCART.
C. Kategorie - Kartografické aplikace na Internetu:
,
• Prezentace I. a II. vojenského mapování, Laboratoř Geoinformatiky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ustí nad Labem http://oldmaps.geolab.cz!
• Šluknovsko - turistický informační systém; Planstudio Praha http://www.webmapy.cz/app/sluknovsko/.
• Mapy.centrum.cz T MAPY s. r. o., http//www.Mapy.centrum.cz.
Ing. Petr Skála,
Fakulta lesnická a environmentálni CZU v Praze

