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Doc. RNDr. Dagmar Kusendová, PhD.,
Katedra humánnej geografie a demogeografie

PrfF UK, Bratislava

Abstrakt

Vedecká kartografická vizualizácia/geovizualizácia, resp. operatívne mapovanie je výsledkom spojenia počítačovej grafiky, geo-
inJormatiky, geoštatistiky a dnlších disciplín súvisiacich so spracovaním, vedeckou analýzou a počítačovou prezentáciou báz
geoúdajov. Zaoberá sa teoreticko-metodologickými aspektmi a tvorbou expertných/znalostných programových nástrojov počí-
tačovejlelektronickej prezentácie kartografických, resp. geoinJormačných modelov v pre-modelling a post-modelling etapách
spracovania rozsiahlych báz priestorových údajov. Na ich hodnotenie a výskum poskytuje špecializované techniky (interak-
tívne manipulačné, dopytovacie, vyhfadávacie a dnlšie). Komisia pre vizualizáciu a virtuálne prostredia Medzinárodnej kar-
tografickej asociácie koordinuje vedeckovýskumné aktivity a tímy zamerané na rozvoj geovizualizácie a používatel'ských apli-
kácií dostupných prostredníctvom internetových stránok www: Rozvoj vedeckej vyzualizácie ovplyvnuje elektronickú publikáciu
máp a atlasov a dáva impulzy na vznik nových kartografických modelova technológií.

Scíentific Visualisation oj Geodata

Summary

Scientific cartographic visualisation/geovisualisation or operation mapping represents results oj integration oj computer grap-
hics, geoinJormatics, geostatistics and other disciplines that are connected with scientific analysis and computer presentation
oj geodata bases. It deals also with theoretic-methodological aspects and creation oj expertlknow-how programming tools oj
computerlelectronic presentation oj cartographic or geoinJormation models in pre-modelling and post-modelling processing
stages oj spatial data, offering specialised technologies (interactive, manipulation, querry, searching etc.) to their evaluation
and research. Commission Jor Visualisation and Virtual Environments oj the International Cartographic Association coordi-
nates scientificlresearch activities and teams oriented to the development oj geovisualisation and user applications that are
obtainable by pages oj the World wide net. Growth oj scientific visualisation influences electronic map and atlas production
giving impulses to new cartographic models and technologies.

Charakter máp a sposob icli použitia vo vede a spoločnosti
sa v dosledku vplyvu nových počítačových technológií
rýchlo mení. Komunikačná a poznávacia funkcia mapy na-
dobúda nové formy vedúce od analógových k digitálnym kar-
tografickým, resp. geoinformačným modelom a dochádza
k zmene paradigmy kartografie [1]. Automatizované vyho-
tovovanie a využívanie máp na základe geoinformačných
systémov, kartografických báz údajov a ďalších vedomostí
a metód (diafkového prieskumu Zeme - digitálnej fotogra-
metrie a rozpoznávania obrazov, počítačovej kartografie)
chápe A. M. Berfant ako nové odvetvie kartografie, ktoré
označuje termínom geoinformačné mapovanie [2]. Ak-
tuálnou témou tohto prúdu je aj vedecká geovizualizá-
cia. Ciefom príspevkuje stručne uviesť do problematiky ve-
deckej/kartografickej vizua1izácie geografickej informácie1),

resp. geoinformácie s dorazom na vybrané teoretické a me-
todologické aspekty jej využitia v kartografickom výskume
a praxi.

Osobitne sú načrtnuté možnosti a nástroje vedekej vizua-
lizácie priestorových údajov v kontexte publikovania máp,
atlasov a ďalších geoinformačných modelov prostredníctvom
elektronických médií a počítačových sietí.

2. Vizualizácia priestorových geoúdajov pomocou počí-
tačových a geoinformačných technológií

V počítačovej tvorbe máp sa začali intenzívne rozpracúvať
postupy zamerané na tvorbu automatizovaných etáp spraco-

1) Geografická informácia je (podfa noriem ISO 19101 a 19107) in-
formácia týkajúca sajavu implicitne alebo explicitne priradeného
k polohe na Zemi a podfa ENV 12009 - informácia týkajúca sa
javov priamo alebo nepriamo súvisiacich s miestom priradeným
k Zemi [16].

vania, analýzy a grafickej prezentácie - počítačovej vizuali-
zácie priestorových údajov2), 1. j. geoúdajov vztiahnutých
k modelu Zeme pomocou účelových programových systé-
mov. Súčasný vývoj výpočtovej, informačnej a komunikač-
nej techniky, nástup technológií virutálnej reality a multi-
médií poskytli kartografii nové vizua1izačné nástroje
a prostriedky. Otázkou je, či počítačová vizualizácia je v kar-
tografii evolúciou a1ebo revolúciou?

Rozroznenie geoúdajov uložených a spravovaných v geo-
informačných počítačových systémoch viedlo k intenzívnej-
šiemu využívaniu vizua1izačných techník, ktorých vývoj ide
ruka v ruke s využitím snímok, videozáznamov, rozvojom
dynamických modelačných nástroj ov a realistickejších troj-,
štvorrozmerných techník animácie založených na čoraz vý-
konnejšej technike [3].

Doraz na vedeckovýskumný aspekt tvorby "kartografických"
expertných počítačových systémov, za10žených na báze
vhodne štruktúrovaných geoúdajov, vyústil do vedeckej
formy vizua1izácie označovanej termínmi: vedecká geo-
vizualizácia/kartografická vizualizácia (angl. scien-
tific geovisualization/cartographic visualization) [4, 5],
resp. "geoikonika a1ebo operatívne mapovanie" [2].

2) Priestorové údaje ako "data o poloze, tvaru a relacích mezi
geografickými jevy, pamatovaná zpravidla ve formě souřadnic
a topologie", resp. ako "údaj o lokalizovatelném objektu reálného
světa nebo o geoprvku" sa obvykle stotožňujú s termínom geo-
údaje [17], resp. geografické údaje. V príspevku používame
adjektívum geo v širšej relácii k javom/objektom/údajom/infor-
máciám vztiahnutým k Zemi, ktoré sú predmetom štúdia geo-
vedných disciplín na rozdiel od adjektíva geografický, ktoré je
vyhradené geografii. V praxi a v príslušných normách sa však geo
ageografický stotožňujú, resp. nerozlišujú (pozripoznámku 1).
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Všetky termíny označujú oblasť použitia vizuálnych zobra-
zení v podobe elektronických máp, hypermáp a ďalších geo-
priestorových modelov na monitore počítača s ciefom efek-
tívne spracovávať, skúmať, analyzovať, syntetizovať a pre-
zentovať informácie s lokalizáciou v príslušnom geografic-
kom referenčnom systéme [6].

vývoj geovizualizácie je úzko spatý s rozvojom kar-
tografie, geografie, geoštatistiky, geoinformatiky a ďalších
disciplín súvisiacich s tvorbou počítačových programov na
tvorbu, spracovanie, analýzu a vizualizáciu rozsiahlych báz
priestorových geoúdajov. S rozvojom týchto disciplín sa
povodná úloha analógových a digitálnych foriem máp vo
funkcii báz geoúdajov a prezentačného média rozširuje
o nové možnosti, ktoré umožňujú ich používatefom pros-
tredníctvom aktívnej interakcie s nimi (interaktívne) varia-
bilne (dynamicky) zobrazovať len tie údaje/informácie, ktoré
sú pre používatefa zaujímavé, inšpiratívne vysvetfujúce.

Vedecká geovizualizácia je výsledkom snáh využiť
techniky počítačovej grafiky a geoinformačných systémov
pre zmysluplné prezentácie modelových priestorových geo-
objektov. Ciefom je stimulovať zrakové zmysly erudovaného
používatefa, vďaka ktorým rýchlejšie a fahšie získa hfadané
informácie, trendy, charakteristiky, vzťahy, hodnotí nado-
budnuté poznatky, odvodzuje hypotézy a nachádza nové rie-
šenia. Poskytuje všetkým, pre ktorých sú mapy, diagramy
a grafy integrálnou súčasťou vedeckého odboru, nástroje na
vedeckú prezentáciu dosiahnutých výsledkov, ako aj na
vlastný výskum. A. S. Fotheringham rozlišuje dva sposoby
spracovania, resp. modelovania priestorových geoúdajov,
a to: 1) "pre-modelling" a 2) "post-modelling" [7].

I. Prvý sposob spracovania používa vizualizáciu vo funkcii
prvotnej (karto)grafickej prezentácii údajov na
báze tradičných kartografických vyjadrovacích metód
a techník (kartogram, kartodiagram a ďalšie), s malým po-
dielom štatistických a iných metód spracovania geoúda-
jov, s ciefom získať celkovú priestorovú informáciu. Na
túto základnú zobrazovaciu etapu počítačového spracova-
nia geoúdajov navazuje prieskumná analýza pries-
torových údaj ov (angi. exploratory spatial data ana-
lysis - ESDA) zameraná na výskum priestorových
usporiadaní, anomálií, vzťahov a vlastností analyzovaných
objektov pomocou roznych techník a metod. Prieskumná
analýza zahrňuje procesy hfadania doležitých informácií
zo skúmaných súborov údajov a vďaka nej sa dajú získať
potrebné informácie, preniknúť do priestorových vazieb
a trendov bez poznania apriómych predpokladov a teórií.

2. Po prieskumnej etape nasleduje etapa priestorového
modelovania, v ktorej sa vytvárajú a overujú účelové
modely vysvetfujúce a interpretujúce analyzované geo-
grafické objekty, resp. modelujúce ich vývoj v čase roz-
nymi sposobmi post-modelling.
Vedecký typ vizualizácie je spojený s prieskumnou a mo-

delovacou etapou spracovania báz geoúdajov s ciefom ade-
kvátne zobrazovať a prezentovať dosiahnuté výsledky. Vy-
užívajú sa pri tom okrem tradičných kartografických metód
najma nové techniky geovizualizácie (animácie a priestoro-
vej simulácie).

Analytické nástroje geografickej vizualizácie tvoria najma
rozne metódy a techniky priestorovej štatistiky - geoštatis-
tiky založené na stochastických hypotézach. Ich podrobný
prehfad uvádza napr. [8].

V počítačovom prostredí sa dá uchovať v "digitálnej" mape
mnohonásobne viac údaj ov než sa dá v "papierovej" mape
a zobrazovať len tie, ktoré sú pre jej používatefa relevantné.

Počítačové prostredie umožňuje použitie cielených nástroj ov
slúžiacich na hodnotenie, resp. výskum zobrazovaných pries-
torových údaj ov. Ďalší rozvoj geovizualizácie je preto za-
meraný na pridanie roznych nástroj ov slúžiacich na rýchle
a efektívne vyhodnocovanie geoúdajov a sposobov modelo-
vania geografickej reality. V súvislosti s tým vzniká na po-
zadí údajových výskumných analýz vedecký smer zameraný
na vývoj (skusmých) prieskumných priestorových
analýz údajov, ktoré sú založené na dynamickom spojení
expertných/znalostných kartografických systémov a vybra-
ných analytických a modelačných priestorových metód s bá-
zami geoúdajov. Nepostrádatefnými pomocníkmi sú najma
počítačom podporované funkcie, ktorými sú:
a) jednoduchá, rýchla a flexibilná interaktívnosť,
b) realizácia roznych transformácií údajov (priestorových

štruktúr - raster/vektor, priestorových systémov, dimenzií
apod.),

c) mnohonásobné prepojenie údajov spočívajúce v okamži-
tých aktualizáciách vizualizácie údajov v dosledku zmien
množiny zobrazovaných údaj ov priamo spojených s ope-
ráciami pre-modelling a post-modelling.
Prikladom geovizuaIizačných techník sú napr. postupy

používané na vizualizáciu časopriestorových údajov zalo-
žené na interaktívnom nastavení požadovaných hodnot po-
užívatefom, akými sú výber časového momentu na základe
ktorého sa zobrazí v mape rozloženie hodnot pre daný ter-
mín alebo sa spustí animácia zobrazujúca ich vývoj v časo-
vých radoch. Ďalším príkladom je vizuálne porovnávanie
znázorňujúce zmeny, ktoré sa vyskytli vo vybranom časo-
vom momente v porovnaní s iným referenčným časovým mo-
mentom. Techniky, ktoré sa používajú v geovizuaIizácii sa
dajú všeobecne rozdeliť do troch základných skupín, a to:
a) techniky pre manipuláciu, ktoré zabezpečujú základnú

obsluhu vizualizačných nástroj ov na obrazovke monitora,
ako sú napr. približovanie a vzďafovanie sa obrazu (angi.
zooming), posúvanie, rotáciu apod.,

b) techniky pre dopyty a vyhfadávanie geoúdajov,
c) techniky pre interaktívny výber hodnot (angi. focusing),

zvýraznenie (brushing) jednotlivých alebo skupiny úda-
jov a ich priame prepojenie (linking) na vybrané sposoby
vizualizácie.
Ďalšie techniky a programové aplikácie nielen vedeckej

vizualizácie s dorazom na vizualizáciu geoúdajov opisujú [6],
[9], [10], [II], [12].

Vytvárajú sa interdiscipIináme vedecké tímy (SIGGRAPH -
Special lnterest Group on GRAPHics [12], GISG - Geo-
graphic Information Science Group [4] spolupracu-
júce na výskume a tvorbe nových inteIigentných vizualizač-
ných počítačových systémov a vedeckých postupov vizuali-
zácie roznych kartografických/geoinformačných modelov
geografickej reality.

V oblasti vedeckej geovizualizácie sú významné aktivity
na "pode" Medzinárodnej kartografickej asociácie (lCA) pre-
zentované od roku 1995 Komisiou pre vizualizáciu
a virtuálne prostredia (http://www.geovista.psu.edu/si-
tes/icavis/index.html), ktorá združuje medzinárodnú skupinu
vedcov pod vedením Alan MacEachren a Menno-Jan Kraak.
Jej ciefom je uplatniť praxou overené kartografické poznatky
a vedecké postupy v novom prostredí vizualizačných tech-
nológií so zachovaním komunikačnej a poznávacej funkcie
elektronických foriem kartografických modelov, resp. geo-
model ov. Podporuje a koordinuje aktivity zamerané na roz-
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voj geovizualizácie a používatefských aplikácií dostupných
prostredníctvom stránok WWW v počítačovej sieti Internet.
Konkrétne sa Komisia v prvých štyroch rokoch existencie
zameriavala na:
1. štúdium zmien a rozšírení úloh máp vo vede, v spoločnosti

a v politike v dosledku prechodu na tvorbu a použitie "in-
teligentných dynamických máp" vo forme znalostných ná-
strojov na podporu rozhodovania,

2. výskum a štúdium spojenia technických prostriedkov ve-
deckej a kartografickej vizualizácie.

Počas existencie Komisie bolů realizovaných množstvo
projektov a iniciatív [5, 6]. Výsledkom činnosti členov Ko-
misie jenapr. programový systémDescartes aCDV -Car-
tographic Data Visualizer. Oba sú zamerané na podporu vi-
zualizácie a analýzy priestorových štatistických (geo)údajov
a predstavujú prototyp programových aplikácií na vedecké
geovizualizácie poskytované prostredníctvom počítačových
sietí a služby WWW.

Komisia úzko spolupracuje s vedeckovýskumným centrom
GeoVISTA (Geograpic Visualisation Science, Technology and
Application - http://www.geovista.psu.edulindex.jsp). Úlo-
hou centra je základný a aplikovaný výskum prezentácie a ana-
lýzy geoúdajov a geoinformácií a rozvoj geovizualizácie v ob-
lasti vied o Zemi, technických vied, vzdelávania a v ďalších
oblastiach. Z množstva projektov možno spomenúť napr. pro-
jekt Apoala, ktorého ciefom bolo obohatenie vybraných pro-
gramov geografického informačného systému (ArcView)
o programové komponenty, ktoré by umožňovali vedeckú ča-
sopriestorovú analýzu a vizualizáciu geografických údajov na
potreby geografického medicínskeho výskumu. Výsledkom
tohto projektu je elektronický Atlas úmrtnosti USA
http://www.geovista.psu.edulgrants/nchs/atlas.htm).

vývoj vizualizácie v spojení s kartografickou súvisí nie-
len s rozvojom počítačovej kartografie, ale aj s rozširovaním
nových výskumov iných vedných odborov spojených s geo-
vizualizáciou. Komisia pre vizaulizáciu a virtuálne
prostredie ICA identifikovala osem špecifických vý-
skumných ciefov v tejto oblasti:
1. Výskum implikácií na zmenu kartografického charakteru

tvorby máp v dosledku používania expertných počítačo-
vých systémov umožňujícich variantnú a mnohonásobnú
tvorbu máp.

2. vývoj konceptuálneho modelu a nástroj ov na vizualizáciu
priestorovo-časového priebehu informácií.

3. vývoj konceptuálneho modelu a nástroj ov na vizualizáciu
informácií vzťahujúcich sa na kvalitu a spofahlivosť/hod-
novernosť geoúdajov a geoinformácií.

4. Štúdium metód a implikácií spojenia kartografických,
resp. geovizualizačných nástrojov s technológiami geoin-
formačných systémov.

5. vývoj nástrojov na podporu priestorových rozhodnutí,
ktoré sú založené na počítačových kartografických mode-
loch/mapách a výskum ich vplyvu na rozhodovacie stra-
tégie a z nich plynúce konzekvencie.

6. Výskum potenciálu nástroj ov na trojrozmernú vizualizá-
ciu geopriestoru a analýza dosledkov ich spojenia s metó-
dami virtutálnej reality.

7. Uplatňovanie praxou overených kartografických metód
a postupov v oblasti počítačovej tvorby máp a vývoj ná-
strojov, ktoré by ju spojili s možnosťami, ktoré poskytujú
počítačové multimédiové a hypermédiové technológie.

8. Výskum strategickej tvorby alternatívnych počítačových
používatefských rozhraní a ich relácie k vizualizačným ná-
strojom v procese formulovania hypotéz a podpory roz-
hodnutí.

5. Elektronické mapy a ich publikovanie prostredníc-
tvom služby WWW

Počítačové technológie vytvorili nové možnosti kartografic-
kej, resp. geoinformačnej prezentácie roznych priestorových
geoúdajov, a to najma v súvislosti s ich prezentáciou v digi-
tálnom tvare prostredníctvom elektronických médií. Vzniká
nový fenomén označovaný ako "publikácia máp cez inter-
net". Tejto problematike sa venuje práca [13], kde sú vy-
medzené základné pojmy vzťahujúce sa na problematiku
elektronických máp a atlasov a ich publikovania pomocou
počítačových sietí spolu so stručným prehfadom a hodnote-
ním súčasného vývoj a s dorazom na kartografické aspekty
vizualizácie. Osobitne sú analyzované špecifiká ich vizuali-
zácie v spojení s využitím multimediálne orientovaných geo-
informačných technológií. Tie umožňujú tvorbu nielen tra-
dičných kartografických prezentácií, ale aj nových (hyper-
mapy, mapové animácie apod.) s využitím interaktívnych
a analytických sposobov kartografickej vizualizácie
a v spojení s účelovo štruktúrovanou bázou geoúdajov [14].
"Mapa publikovaná prostredníctvom informačných techno-
lógií" sa dá označiť termínom elektronická mapa a ana-
logicky termínom elektronický atlas zasa "systematicky
usporiadaný súhm máp spracovaný ako celok podfajednot-
ného riadiaceho zámeru, ktorý je určený na publikovanie
prostredníctvom informačných technológií" [13, s. 2]. Doraz
na "multimediálnosť publikovania" vedie k termínu
multimédiový atlasový informačný systém. Elek-
tronická forma publikácie máp a atlasov može byť realizo-
vaná prostredníctvom hmotného média (kompaktný disk -
CD-ROM a pod.) alebo počítačových sietí, a to statickým
sposobom bez použitia špecializovaných programových ná-
strojov alebo dynamickým sposobom s využitím metód
a techník geovizualizácie (zmena výrezu zobrazenia, vofba
symbolov, farieb a poradia skupín/vrstiev vykresfovania na
obrazovke počítača, používatefom riadená vofba kartogra-
fických vyjadrovacích metód).

Podfa miery interaktívnosti a funkčnosti sa dajú elektro-
nické mapy a atlasy rozdeliť do troch skupín, a to: na pre-
hliadanie, interaktívne a analytické. Z nich len ana-
lytické mapy a atlasy umožňujú tvorbu prieskumných
analýz publikovaných priestorových údajov včítane vofby
metód a techník vedeckej geovizualizácie.

Práca [13] vysvetfuje stručne základy technického rieše-
nia dynamického sposobu vizualizácie elektronicky publi-
kovaných máp v prostredí počítačových sietí pomocou slu-
žieb WWW a objasňuje technické pojmy klient
(programový produkt na strane používatefa - prijemcu
mapy), WWW server (počítač na ktorom sú uložené geo-
údaje poskytované klientovi), mapový server (špecializo-
vaný programový produkt na vzdialenej strane siete od po-
užívatefa, ktorý zaisťuje požiadavky na poskytovanie pries-
torových údajov) a súbory geoúdajov (tvoriace organizovanú
bázu riadenú systémom správy údajov - špecializovaným
programovým produktom). V súčasnosti bolo vyvinutých
množstvo komerčných serverov WWW s roznou funkčnos-
ťoua úrovňou spracovania báz geoúdajov. Ich detailnejší pre-
hfad a špecifikáciu technických, funkčných a údajových pa-
rametrov uvádza [15].

Napriek rozvoju výpočtovej techniky podlieha proces vi-
zualizácie máp niektorým obmedzeniam, a to najma v do-
sledku vlastností používaných technických zariadení. Vef-
kosťou obrazovkového bodu monitora počítač a napr. ov-
plyvňuje úroveň rozlíšenia/mierky elektronických máp, tech-
nický výkon grafickej karty zasa hlbku ich farebnosti. vý-
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razným technickým obmedzením je v súčasnosti v Českej
a Slovenskej republike napr. nedostatočná kapacita počíta-
čových sietí na prenos vefkoobjemových súborov priestoro-
vých údajov.

Rozvoj a praktické uplatnenie vedeckej geovizualizácie v sú-
časnosti negatívne ovplyvňuje niekofko faktorov. K najvý-
znamnejším patri najma absencia, nedostatok, vysoká cena
zdrojových geoúdajov alebo všeobecne zlý pristup k nim.
Nevhodná štruktúra geoúdajov, nedostatok nástroj ov na ich
integráciu z roznych zdroj ov, s roznou časovou a priestoro-
vou platnosťou, nízka expertná a znalostná úroveň používa-
ných programových prostriedkov znižuje aplikačný poten-
ciál vedeckých kartografických vizualizácií. Nedostatočný
doraz na mentálne a psychologické stránky vnímania počí-
tačových multimédií, prostriedkov virtuálnej reality a ich in-
terakcie s človekom - používatefom može mať taktiež nepria-
znivý vplyv na použitie nástroj ov a metód geovizualizácie.
Napriek tomu ide o perspektívnu oblasť, v ktorej sa karto-
grafi možu výrazne uplatniť.
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Tvorba základnej bázy (ZB) geografického informačného
systému (GlS) sa v Slovenskej republike (SR) uskutočňuje
na legislatívnom pozadí zákona Národnej rady SR č.
215/l995 Z. z. o geodézii a kartografii [I]. Povodná úloha
vydávania štátnych mapových diel, zverená do kompetencie
Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR, sa vý-
vojovými zmenami pretransformovala do prostredia geoin-
formatiky a nadobudla podobu fungovania v prostredí štát-
neho informačného systému (SIS) [2], v časti automatizova-
ný informačný systém geodézie, kartografie a katastra
a v jeho podmnožine ZB GlS, kde tvorba štátneho mapového
diela predstavuje jeden z výstupov.

Budovanie ZB GIS sa uskutočňuje podfa schválenej Kon-
cepcie tvorby, aktualizácie a správy ZB GIS do roku 2005
[3]. ZB GlS má slúžiť ako ZB na tvorbu tematických nad-
stavbových informačných systémov budovaných na princí-
poch GlS a ako súčasť národnej priestorovej informačnej in-
fraštruktúry.

2. Proces v oblasti geopriestorových informácií v rámci
Európskej únie

Významnou oblasťou spolupráce Európskej únie (EÚ) a aso-
ciovaných krajín strednej a východnej Európy je informati-
zácia spoločnosti. NajdOležitejšou v tejto oblasti je iniciativa
Infrastructure for Spatial Information in Europe (lNSPIRE),
vyvíjaná Európskou komisiou (EK) na podporu dostupnosti
priestorových informácií, 1. j. geoúdajov vztiahnutých k mo-
delu Zeme, v záujme formulovania, implementácie a vyhod-
nocovania politiky EÚ [4]. Jej zámeromje vytvoriť piliere na
postupné vytváranie harmonizovanej priestorovej informač-
nej infraštruktúry. Ciefom je pokryť potreby všetkých sekto-
rov, a to sektor životného prostredia, podohospodárstva, do-
pravy a ďalších, ktoré sú predmetom záujmu EK.

Hlavným zámerom INSPIRE je urýchliť tvorbu infra-
štruktúry priestorových informácií, ktorá bude schopná po-
skytovať používatefom služby. Tieto služby by mali umožniť
používatefom vyhfadávať a pristupovať ku geografickým in-
formáciám (GI) použitím akýchkofvek zdroj ov, od lokálnej
po globálnu úroveň, interoperabilným sposobom na rozne
druhy použitia, napr. na tvorbu európskej, národnej a regio-
nálnej politiky. Priestorová informačná infraštruktúra v sebe
zahffia technické a netechnické vazby, od technických štan-
dardov a protokolov, organizačných otázok, záležitosti in-
formačnej politiky, až po politiku prístupu k údajom a tvorbu
a aktualizáciu GI.

Zisťovania v rámci INSPlRE potvrdili, že existuje množ-
stvo kvalitných informácií na miestnej a regionálnej úrovni,
avšak existuje množstvo prekážok, ktoré bráni a ich využitiu.
Existuje rozdrobenosť, duplicitný zber informácií a nedosta-
tok informácií, aké údaje existujú, ako sa dajú získať a za
akých podmienok ich možno použiť. Práve na odstránenie
týchto nedostatkov v Európe je zameraná iniciatíva INSPIRE.
Dnes v Európe existujú v podstate len dve kompletné pan-
európske geografické bázy údajov, a to CORINE Land Co-
ver (Coordination oflnformation on the Environment) a báza
údajov SABE (Seamless Administrative Boundaries of Eu-
rope).

Našťastie národy a aj EÚ si uvedomujú potrebu kvalitných
priestorových informácií, pomocou ktorých bude možné
komplexne sledovať vplyv fudských aktivit na prostredie. Ús-
pešná implementácia INSPIRE napomože dosiahnuť ciele,
ktoré EK ustanovila v Bielej knihe [5]. Biela kniha sa odvo-

láva na pliť zásad kvalitnej vládnej moci: otvorenosť, účasť,
zodpovednosť, efektivnosť a súdržnosť. Zlepší sa koordiná-
cia politiky, umožní sa lepšie zapojenie do procesu prezen-
táciou informácií, bude možné lepšie analyzovať dopady po-
litiky EÚ. GI donedávna dostupné iba na papieri sa zmenili
na informácie v digitálnej forme a otvorili nám netušené
možnosti. Revolučne sa zmenil prístup k údajom, komuni-
kácia s informáciami, možnosti rozhodovať na podklade
týchto informácií. Táto zmena predstavuje obrovskú výzvu
pre tých, ktorí údaje zbierajú, manipulujú s nimi, aktualizujú
ich a poskytujú prístup k nim.

Podfa zistení v rámci INSPIRE sú údaje zatiaf často málo
kvalitné, tvorené podfa roznych štandardov, v špeciálnych in-
formačných systémoch, ťažko prístupné verejnosti, resp. po-
skytovanie zozbieraných informácií je časovo a finančne ná-
ročné. Súčasnú situáciu chce INSPIRE zlepšiť urýchlením
tvorby Európskej priestorovej údajovej infraštruktúry.

ČO to je vlastne priestorová údajová infraštruktúra? (Spatial
Data Infrastructure - SDI).

Keďže GlS sa začali budovať na to, aby slúžili špecifickým
projektom alebo používatefom, v súčasnosti narastá požia-
davka integrovať tieto systémy do geopriestorovej údajovej
infraštruktúry perspektivnej pro celú spoločnosť.

SDI má byť považovaná za všeobecnú stratégiu alebo rá-
mec, systém, kostru ako riadiť a integrovať rozne priestorové
údajové zdroje, aby z toho mala osoh celá komunita použí-
vatefov. Mala by poskytovať používatefovi integrované
služby, týkajúce sa geopriestorových informácií, ktoré mu
umožnia identifikovať a pristupovať ku GI z roznych zdrojov
operatívnym sposobom. Podfa príručky na geopriestorovú
údajovú infraštruktúru (http://www.gsdi.org/pubs/cook-
book/cookbook.pdf) je SDI súhm základných technológií,
stratégií a organizačného usporiadania, ktoré napomáha fah-
kej dostupnosti a prístupu k priestorovým informáciám.

SDI zahffia najma:
- geografické referenčné údaje a atribúty,
- adekvátnu dokumentáciu (metaúdaje),
- sposob, ako vyhfadať, vizualizovať a vyhodnotiť údaje (ka-

talógy a mapovania na web stránkach),
- určité metódy, ako poskytnúť prístup ku GI,
- technické (štandardy) a organizačné pravidlá (právne zále-

žitosti) potrebné na koordináciu a administráciu údajov na
miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.
Všetky tieto uvedené komponenty majú tiež odraz v té-

mach, ku ktorým boli zriadené pracovné skupiny expertov
INSPlRE, aby naformulovali tzv. dokument o stave, ktorý
obsahuje:
- referenčné údaje a metaúdaje,
- prístup k údajom a právne aspekty,
- implementáciu štruktúr a financovanie,
- architektúru a štandardy,
- potreby používatefov v tematike životného prostredia,
- analýzu dopadov.

SDI nie je možné zamieňať s projektom GlS. Odlišnosti
sú najma v tom, že SDI zahffia dlohodobú stratégiu a man-
dát na budovanie, rozvoj a koordináciu SDI na širokej báze
zapojenia všetkých účastníkov, 1. j. nie je to jednorazová ak-
tivita tvorby GlS.

V skutočnosti existencia teoretickej a optimálnej SDI po-
dfa uvedenej definície, ktorá by mala všetky komponenty, je
vefmi zriedkavá. Najčastejšie sa spomínajú krajiny ako Fín-
sko, Holandsko a Portugalsko, i keď SDI v týchto krajinách
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nie je zhodná, pretože každá z nich zvolila iný pristup tvorby
SDI, každá kladie doraz na iné charakteristiky SDI a každá
z nich má nedostatky v určitých zložkách teoretickej SDI.
Každá krajina sveta má odlišné sociálno-ekonomické, tech-
nologické a politické zázemie. Neexistujú dve krajiny, ktoré
by rovnakým sposobom zaobchádzali s GI. Unikátna je ge-
néza národných geodetických inštitúcií, unikátny je názor na
to, čoje úlohou štátnych a verejných organizácií, r6zna je vy-
spelosťtrhu s GI a či je štátna štruktúra centralizovaná alebo
decentralizovaná. Vplyvom národných špecifík sa aj straté-
gie na implementáciu SDI budú v každej krajine líšiť.

Združenie EuroGeographics, ktoré zastrešuje európske ná-
rodné geodeticko-kartografické inštitúcie, nadviazalo na in-
ciatívu INSPIRE vytvorením skupiny expertov s názvom
EuroSpec. Ciefom skupiny expertov je dosiahnutie interope-
rability všetkých referenčných údajov a priestorových úda-
jov, bez ohfadu na štátne hranice, tematiku a mierku, resp.
napomáhaťkrok za krokom dosiahnuť tento cief. Práca v ex-
pertných skupinách združenia EuroGeopraphics je úžasným
priestorom na získavanie reálneho pohfadu na situáciu
v ostatných krajinách Európy pri riešení problematiky GI,
GlS a SDI. Umožňuje formovať stanoviská voči početným
európským iniciatívam v tejto problematike a následne po-
znatky a informácie využiť v riadiacej činnosti na zverenom
úseku vo vlastnej krajine.

Zavádzanie štandardných riešení sa stáva nevyhnutným
predpokladom efektívneho fungovania zložitých a rozsiah-
lych informačných systémov s ciefom technickej a údajovej
kompatibility podporujúcej vzájomnú výmenu informácií na
národnej a medzinárodnej úrovni. ÚGKK SR je zapojený do
činnosti technickej komisie 211 Medzinárodnej organizácie
pre normalizáciu (ISO) [6] a technickej komisie 287 Európ-
skej komisie pre normalizáciu (CEN) [7], ktoré sa týkajú ob-
lasti GI. Na evolučný proces v oblasti GI zareagovala tech-
nická komisia 287, ktorá navrhla plán postupného
zosúladenia spracovaných 12 noriem CEN a približne 30 až
40 noriem ISO na úseku GI.

Tematika GI a GIS sa odráža aj v aktivitách EK a EÚ. Ide
najma o nasledujúce aktivity: EK pripravuje návrh direktívy,
ktorá sa bude týkať informácií verejného sektora (Public Sec-
tor Information, www.cordis.lu/econtentlpsi/pubsec.htm).
Návrh obsahuje tri zásady:
- transparentnosť, 1. j. ceny a ďalšie podmienky použitia in-

formácií verejného sektora musia byť verejne dostupné,
- poplatky, ktorých homá hranica je založená na celkových

nákladoch zberu a aktualizácie informácie a dolná je zalo-
žená na nákladoch za šírenie informácie,

- nediskriminácia.
V roku 2003 začala diskusia k obom návrhom v Európskom
parlamente. Prijatie sa predpokladá koncom roka 2003.

V nadvaznosti na direktívu EK 79/409/EEC sú členské
štáty EÚ povinné poskytovať informácie o životnom pros-
tredí ako vrstvu GI, aby bolo možné analyzovať a riadiť pro-
cesy v prostredí GIS. V rámci projektu NATURA 2000 majú
byť vyvinuté štandardy, ktoré by splnili uvedené požiadavky.
Prototyp by mal byť vyhotovený v roku 2004. Koordináto-
rom projektu je generálne riaditefstvo EK pre životné pros-
tredie. Prostredie GIS má zodpovedať mierke: 1:100 000
alebo vačšej.

Prierezová skupina EK pre GI (Comrnission interservice
group on Geographical information - COGI) zodpovedá za
koordináciu aktivít jednotlivých odborov EK pri získavaní
a využívaní GI na jej potreby. Hlavnou novinkou je, že pre
všetky použité produkty a služby EK je odteraz povinný
Európsky terestrický referenčný systém - ETRS 89 (Euro-

pean Terrestrial Reference System 1989). Ďalšou d61ežitou
správou je, že pre EK sa uskutočňuje vývoj metaúdajového
systému podfa normy ISO 19115.

Na zasadnutí COGI v roku 2002 boli prijaté tieto štandardy
kartografického zobrazenia:
- súradnicový systém ETRS 89 + Lambertovo azimutálne

(rovnakoplošné) zobrazenie na štatistické analýzy a pre-
hfady,

- súradnicový systém ETRS 89 + Lambertovo kuželové
zobrazenie pre rovnakouhlové, spoločné európske zobra-
zenia pre mierky menšie alebo rovné 1:500 000 (napr.
1:1000 000),

- súradnicový systém ETRS 89 + Mercatorovo transverzálne
zobrazenie pre rovnakouhlové spoločné európske zobraze-
nia pre mierky vačšie ako 1:500000 (napr. 1:200000).
Podfa nariadenia EK č. 241912001 ustanovujúceho po-

drobné pravidlá na uplatňovanie Integrovaného administra-
tívneho a kontrolného systému (IACS) na určité programy
pomoci spoločenstva, zriadeného nariadením Rady EÚ č.
350811992 v nadvaznosti na reformu Spoločnej pofnohos-
podárskej politiky z roku 1992 majú členské štáty vytvoriť
nový IACS, vzťahujúci sa na programy pomoci na jednoročné
plodiny, hovadzie a tefacie maso, jahňacie a kozie maso a na
špecifické opatrenia pre hospodárenie v horských a podhor-
ských oblastiach (znevýhodnené oblasti), v oblastiach
ochrany životného prostredia a pod.

Základnými komponentmi systému IACS sú počítačová
báza údajov, identifikačný systém pre pofnohospodárske par-
cely (LPIS), systém na identifikáciu a registráciu zvierat, žia-
dosti o podporu (aplikácia prispevkov) a integrovaný kon-
trolný systém. Na budovanie LPIS zvolilo Ministerstvo
p6dohospodárstva (MP SR) ortofotomapu v mierke 1:10 000,
na ktorej budú digitalizované produkčné bloky.

Ústredným orgánom štátnej správy zodpovedným za infor-
matiku v SR je Ministerstvo školstva (MŠ) SR. Jeho aktivity
sa sústreďujú najma na rozvoj informačnej spoločnosti.
Úspešné zavádzanie informačných a komunikačných tech-
nológií do života spoločnosti a štátu je podmienené realizá-
ciou štátnej informačnej politiky, na základe čoho informa-
tizácia spoločnosti je politickým programom všetkých
vyspelých krajín sveta. SR sa prijatím dokumentu Politika
informatizácie spoločnosti v Slovenskej republike prihlásila
k iniciatíve eEurope+, ktorá predstavuje spoločné úsilie kra-
jín Európy zamerané na implementáciu informačnej spoloč-
nosti v Európe.

Základným ciefom štátnej informačnej politiky v tejto ob-
lasti je budovať a rozvíjať informačnú spoločnosť v pod-
rnienkach SR, a tým vytvárať predpoklady najma na zlepše-
nie kvality života občanov, zefektívnenie štátnej správy a sa-
mosprávy a skvalitnenie podpory rozvoja podnikania.

MŠ SR vypracovalo materiál "Stratégia informatizácie
spoločnosti v podmienkach SR" a "Akčný plán" [8]. Stra-
tégia definuje prioritné oblasti informatizácie v SR, strate-
gické ciele v jednotlivých oblastiach a úlohy na ich reali-
záciu.

Akčný plán obsahuje úlohy a projekty, ktoré sa už riešia,
ich riešenie sa plánuje v časovom horizonte rokov 2003 až
2005, alebo ich realizácia sa predpokladá po roku 2005. Je
štruktúrovaný v súlade s navrhnutými prioritnými oblasťami
Stratégie informatizácie spoločnosti v SR a prioritami re-
zortov, vyplývajúcich zo strednodobých a dlhodobých kon-
cepcií informatizácie rezortov (resp. predvstupových priorit).
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Akčný plán je prvým krokom k inventarizácii úloh a projek-
tov zameraných na realizáciu stratégie informatizácie.

ÚGKK SR má v akčnom pláne stanovené tieto úlohy:
1. Informačný systém katastra nehnutefností (lSKN)

- rozvoj technologického zabezpečeni a ISKN,
- poskytovanie informácií z katastra nehnutefností cez In-

ternet.
2. ZB GlS

- vytvoriť legislatívne a technické predpoklady na tvorbu
ZB GlS,

- vytvoriť priestorovo orientovanú bázu údajov modelu te-
rénu v trojrozmernom prostredí ako lokalizačného zá-
kladu pre GIS vo verejnej správe v súlade so štandar-
dami a zásadmi tvorby Európskej infraštruktúry.

3. Vypracovať a vydať štandardy georeferenčného základu
národnej priestorovej infraštruktúry.

4. Slovenský priestorový observačný systém
- vytvoriť legislatívne a technické predpoklady na vybu-

dovanie siete kooperatujúcich georeferenčných staníc na
vefmi presnú lokalizáciu objektov ajavov v reálnom čase
z geocentrickými súradnicami,

- vybudovať Slovenskú permanentnú službu na využíva-
nie navigačných satelitných systémov.

Schválená "Koncepcia tvorby, aktualizácie a správy ZB GIS
do roku 2005" [3] (ďalej len "koncepcia") sa stala základ-
ným dokumentom budovania ZB GIS. Prijatá koncepcia sa
líši od koncepčných zámerov tvorby, aktualizácie a posky-
tovania výstupov zo ZB GlS na roky 2001 až 2005 [9] pre-
zentovaných na 14. kartografickej konferencii v Plzni.
P6vodný zámer vytvoriť ZB GIS v dvojrozmernom prostredí
s úrovňou podrobnosti zodpovedajúcej obsahu Základnej
mapy SR 1:10 000 (ZM 10) vektorizáciou ortofotomáp,
v systéme ETRS 89, s polohovou presnosťou do mx•y = 2,5 m
bol modifikovaný v tom, že schválená koncepcia ustanovuje
vytvoriť ZB GIS novým fotogrametrickým vyhodnotením le-
teckých meračských snímok technológiou digitálnej foto-
grametrie v trojrozmernom prostredí. Strategické ciele
tvorby, aktualizácie a poskytovania výstupov zo ZB GIS sú
opísané v nasledujúcich bodoch.
1. ZB GIS vytvoriť ako priestorovú objektovo orientovanú

bázu údajov v ETRS 89 a v EVRS 2000 (Európsky verti-
kálny referenčný systém) s úrovňou obsahovej podrob-
nosti zodpovedajúcej ZM 10, vyhodnotením leteckých
meračských snímok digitálnou fotogrametriou v trojroz-
mernom prostredí, vrátane základnej atribútovej bázy úda-
jov. To všetko v akceptovatefnom časovom horizonte, vy-
tvorením troch komponentov, ktorými sú
a) digitálny vektorový model reliéfu,
b) digitálny vektorový polohopis,
c) digitálna spojitá ortofotomapa.

2. Udržiavať aktuálny obsah ZB GlS podfa katalógu objek-
tov v distribuovanom údajovobázovom systéme, v súlade
s rozvojom technických a programových prostriedkov
a opodstatnených požiadaviek používatefov.

3. Budovať z obsahového a funkčného hfadiska otvorenú ZB
GlS, ktorá umožní kombináciu údajov ZB GlS s údajmi
tematických informačných systémov.

4. Dosiahnuť technickú a údajovú kompatibilitu podporujúcu
vzájomnú výmenu informácií sformulovaním a vyhláse-
ním štandardov ŠIS.

5. Prevziaťbázu údajov štandardizovaných geografických náz-
VOy a štátnej priestorovej siete.

6. Informovať používatefov o existujúcich výstupoch, ich ob-
sahu, charakteristikách a kvalite na internete.

7. Poskytovať prostredníctvom siete Internet a iných prístu-
pových komunikačných zariadení výstupy zo ZB GlS.

8. V rámci aktívnej marketingovej politiky poskytovať vý-
stupy na domáce, európske, resp. svetové trhy.

(Technologickú schému tvorby ZB GlS znázorňuje príloha
1, štruktúru ZB GIS znázorňuje príloha 2 a tvorbu výstupov
znázorňuje príloha 3).

Vzhfadom na to, že MP SR v rámci projektu IACS vyho-
tovilo v rokoch 2002 a 2003 ortofotomapu z celého územia
SR, ÚGKK SR nepredpokladá v súčasnom období vytvárať
ju duplicitne. V priebehu tvorby koncepcie a aj po jej schvá-
lení prebiehajú permanentné diskusie v prístupe k otázke, čo
je potrebné zbierať do ZB GlS, a teda, čo má byť obsahom
katalógu objektov a následne aký štandard má byť prijatý.
Príčinou sú odlišné požiadavky klientov (používatefov),
z ktorých každý vyžaduje iný obsah ZB GlS, slúžiaci na po-
treby jeho oblastí záujmu. Z pohfadu ÚGKK SR zase pre-
vláda logický princip výberu geografických objektov, vstu-
pujúcich do ZB GlS, spočívajúci v týchto zásadách:
a) primámym zdrojom údajov majú byť v maximálnom roz-

sahu fotogrametrické údaje,
b) primámym zdrojom údaj ov majú byť v minimálnom roz-

sahu údaje z geodetických meraní,
c) vstup atributových údajov má byť minimálny.
Najčastejšie rezonuje otázka, čo má byť obsahom katalógu
objektov, či to majú byť všetky objekty, ktoré potrebujú jed-
notlivé rezorty, alebo len základné objekty a základné atri-
búty, za ktorých zber a aktualizáciu zodpovedá rezort ÚGKK
SR apod.

V minulosti sme boli neustále obmedzovaní možnosťami
reprezentácie objektu alebo javu v kartografickej forme.
Ustanovená mierka mapy definovala mantinely, čo je v da-
nej mierke zobrazitefné a rozlíšitefné na mape, a to následne
determinovalo, aké údaje budú vstupovať do procesu tvorby
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ŠTRUKTÚRA ZB GIS

Územné jednotky
Ihranice štátu kra ·ov okresovl

mapy, resp. čo bude predmetom zberu v teréne. Nástup digi-
tálnych technológií a úžasné možnosti spracúvania digitál-
nych geopriestorových údajov odstránil tieto kartografické
obmedzenia. Naviac umožnil pripájanie atribútov, ktoré
v sebe často obsahujú iba nepatrnú polohovú zložku. Teraz
však zisťujeme, že nie všetko je možné do bázy údajov GlS
ukladať, pretože napriek technickým a technologickým mož-
nostiam vstupujú do cesty určité obmedzenia, a to s akou
frekvenciou dokážeme snímkovať záujmové územie a údaje
následne spracúvať.

ÚGKK SR v súlade s koncepciou zabezpečil na prelome ro-
kov 2002 a 2003 nákup hardvérového a softvérového vyba-
venia pre digitálnu fotogrametriu. Išlo o digitálne fotogra-
metrické systémy, a to vektorizačné stanice ImageStation
SSK Standard - 7 kusov, ImageStation SSK Pro - 2 kusy,
ImageStation Aerial Triangulation - 1 kus, SSK Educational
Standard Configuration (Active Stereo), súvisiace podporné
softvérové vybavenie vrátane l-ročného upgrade, 10 kusov
vysokovýkonných pracovných staníc (HP Workstation
XW5000 ATA, Intel Pentium 4 processor 2.4 GHz) monitory
24" s pomerom strán 16:9, umožňujúce stereosynchronizá-
ciu pri 120 Hz refresh, 10 inštalácií MicroStation, inštaláciu
digitálneho fotogrametrického vybavenia a príslušné škole-
nia. Celkovo bolo na digitálnu fotogrametriu preinvestova-
ných 14,7 milióna Sk.

V rámci dodávky digitálnych fotogrametrických staníc vy-
konal dodávatel' týchto zariadení Intergraf ČR, spol. s r. o.,
týždňové školenie pre zamestnancov Geodetického a karto-
grafického ústavu Bratislava (GKÚ) ako prevádzkovatel'a ZB
GIS. Zaškolení zamestnanci následne vyhodnotia modelovú
lokalitu. Po nabodnutí prvých skúsenosti z digitálnej foto-
grametrie sa uskutoční druhá etapa školenia, v rámci ktorej
sa zamestnanci mažu podrobnejšie zoznámiť s postup mi,
ktoré ešte nezvládli a potrebujú metodickú pomoc. Po ab-
solvovaní školenia bude zavedená skúšobná prevádzka,
v rámci ktorej bude poskytovaná metodická pomoc zo strany
Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave.
Prvá fáza skúšobnej prevádzky prebehne do konca júna 2003.
V rámci nej sa operátori bližšie zoznámia so softvérom a na-
dobudnú určitý stupeň zručnosti. Do konca roka 2003 by mali
operátori ovládať softvér natol'ko, že budú schopní plniť úkoly
týkajúce sa tvorby ZB GlS v ostrej prevádzke.

Ďalším predpokladom zabezpečovania tvorby komponen-
tov ZB GlS je existencia leteckých meračských snímok po-
žadovanej kvality. ÚGKK SR vlastní farebné letecké merač-
ské snímky PHARE nasnímané v mierke 1:27 000 v rokoch
1998 až 2000. Na tvorbu ZG GlS predstavujú cca 50 % úze-
mia SR vo vyhovujúcej kvalite. Ministerstvo obrany (MO)
SR v rámci koordinačných porád k tvorbe ZB GIS ponúklo
ÚGKK SR letecké meračské snímky s určenými súradnicami
vlicovacích bodov z malej lokality východného Slovenska.
Po spracovaní uvedenej lokality a po porovnaní s modelom
vyhotovených MO SR pre centrálnu priestorovú bázu úda-
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TVORBA VÝSTUP OV ZO ZB GIS

Úlohy · ortofotomapy
UGKKSR · zák.ladné mapy

Úlohy · atlasy
na základe · tematické mapy
objednávky · video· analýzy priestorových a atribútových

údajov

jov (CP BÚ) chceme pristúpiť k zblíženiu oboch katalógov.
Následne koordinovaným leteckým snímkovaním, meraním,
vlicovacích bodov, skenovaním snímok a tvorbou digitálneho
vektorového polohopisu sa pokúsia oba rezorty skrátiť dobu
vytvorenia ZB GlS, resp. CP BÚ na prijatefnú mieru.

V rámci 2. polroka 2003 sa vykonajú časové odhady jed-
notlivých úkonov tvorby ZB GlS, na základe ktorých sa sta-
noví na rok 2004 rozsah spracovávaného územia.

V kontrakte ÚGKK SR s GKÚ na rok 2004 bude stano-
vený harmonogram, ktorý bude obsahovať konkrétne úlohy
vrátane memých jednotiek.

vývoj v oblasti geodézie a kartografie možno charakterizo-
vať aj sústavným nárastom požadaviek na poskytovanie di-
gitálnych produktov a služieh. Neustále narastá potreha za-
vedenia geodetického referenčného systému novej generácie
(ETRS 89), vytvorenia modelu reliéfu v trojrozmemom
prostredí a ustanovenie nových štandardov zabezpečujúcich
kompatibilitu s inými informačnými systémami v rámci ŠIS,
ako aj v rámci nadnárodného prepojenia. Uvedené zmeny si
vyžadujú realizáciu programu informatizácie spoločnosti,

vrátane georeferenčných údaj ov ako relevantného prvku ná-
rodnej SDI a premietnutie týchto úloh štátu do legislatívy.

ÚGKK SR s ciefom dosiahnuť lepšie fungovanie význam-
ného GIS garantujúceho potreby spoločnosti, pristúpil k no-
velizácii zákona o geodézii a kartografii [1]. V budúcnosti
bude potrebné vyvarovať sa nehospodámej duplicite, podpo-
riť efektívne spravovanie informačnej infraštruktúry a vo vý-
znamnej miere podporiť záujem a doveru zahraničných part-
nerov.

Účinnejšie bude treba napomocť elektronickej komuniká-
cii. Otvorenie komunikačných tokov si vyžaduje nové pravi-
dlá umožňujúce vofnosť prístupu k informáciám pri dodržaní
pravidiel ochrany práva na súkromie. Súčasne pri náraste do-
stupných verejných informácií nastane stimulácia v inovácii
medzi dodávatefmi údajov a informácií v komerčnej sfére.

[1] Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 21511995 Z. z.
o geodézii a kartografii.

[2] Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Č. 261/1995 Z. z.
o štátnom informačnom systéme.

[3] Koncepcia tvorby, aktualizácie a správy základnej bázy geogra-
fického informačného systému do roku 2005 [č. P-506/2OO2.]
Bratislava, ÚGKK SR 2002. 9 s.

[4] VALIŠ, J.: INSPlRE - nová iniciatíva Európskej únie. Bratislava.
In: 10 slovenské geodetické dni [zbomík referátov]. Bratislava,
Vedecko-technická spoločnosť Geodézia Bratislava 2002,
s.33-38.

[5] COM (2001)428 - European Govemance - a White Paper.
[6] Intemational Standard Organization.
[7] Comité Européen de Normalisation.
[8] Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach Slovenskej

republiky. [Materiál na rokovanie vlády SR Č. 1309/2003.] Bra-
tislava, MŠ SR 2003.

[9] NIKŠOvA, N.-VOJTIČKO, A.: Koncepčné zámery tvorby, ak-
tualizácie a poskytovanie výstupov zo ZB GIS na roky 2001 až
2005. Geodetický a kartografický obzor, 47/89, 2001, Č. 8-9,
s. 186-191.
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Použití jazyka VRML pro tvorbu
prostorových modelů map

Ing. Jan Havrlant,
katedra mapování a kartografie FSv ČVUT

v Praze

Automatizovaná tvorba prostorových modelů map na internetu s využitím jazyka VRML, který je dnes již standardem pro zo-
brazení prostorových modelů. Základní vlastnosti jazyka VRML. Návrh postupu řešení automatizovaného procesu pro tvorbu
prostorových modelů z analogových map imap v digitální Jormě. Automatizace tvorby těchto modelů s použitím vlastního pro-
gramového řešení. Možné zdroje dat pro automatizovanou tvorbu modelů. Možnosti použití modelů a jejich doplnění o další
prvky.

Automated creation oj space map models using the Virtual Reality Modelling Language (VRML) at Internet is the standard to
space model representation now. The basic property oj the VRML. Proposal to solving automated processing oj spatial mo-
del creation Jrom analogue maps as well as Jrom digital maps. Automated creation oj such models using programming solu-
tion oj ones own. Possible data sources to automated creation oj models. Possible applications oj models and their comple-
mentation by other elements.
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S rostoucím výkonem osobních počítačů a stále větším šíře-
ním internetu se rozšiřují také možnosti jak zobrazovat a pre-
zentovat mapy. Jednou z možností je vytvoření prostorového
modelu mapy, který lze potom prohlížet na internetu a v re-
álném čase se v něm pohybovat. K tomuto účelu se velice
dobře hodí jazyk VRML (Virtual reality modeling language),
jenž slouží k zobrazení prostorových dat na internetu. Jazyk
VRML není určen speciálně pro zobrazování prostorového
modelu terénu, ale umožňuje zobrazení jakéhokoli prostoro-
vého modelu, a to jak statického tak i dynamického (zobra-
zuje určitou činnost).

Jazyk VRML je dnes již standardem pro zobrazování pro-
storových dat na internetu. Svědčí o tom také to, že v roce
1997 byla přijata jeho specializace za standard ISO a nyní se
používá pod označením VRML 97 [5].

Úloha, která zde bude popisována, není tedy tvorbou vi-
zualizačního procesu pro prostorové modely, ale automati-
zovaný export map do formátu VRML, který lze potom pro-
hlížet na internetu. Tento úkol jsem řešil napsáním vlastních
programových modulů, které demonstrují možnosti řešení.

K prohlédnutí virtuálního světa potřebujeme prohlížeč
VRML, který provádí převod textového popisu virtuálního
světa do grafické podoby. Nejčastěji se tento prohlížeč in-
staluje jako doplněk internetového prohlížeče. V současnosti
asi nejlepším prohlížečem pro VRML je Cortona od firmy
ParallelGraphics, další používaný je CosmoPlayer od firmy
Silicon Graphics; oba jsou zdarma ke stažení na internetu.
Prohlížeč VRML nám umožňuje pohyb ve virtuálním světě
a případnou interakci s virtuálními předměty. Pomocí pro-
hlížeče se dá virtuální svět dokonce vnímat prostorově, např.
při použití speciálních brýlí.

Soubor s popisem modelu v jazyce VRML je v textovém
formátu a skládá se z uzlů, které tvoří hierarchickou (stro-
movou) strukturu. Popis lze nalézt v [2, 3, 4]. V roli para-
metrů uzlů se mohou objevovat jiné uzly. Podle vzájemné po-
lohy jednotlivých uzlů mluvíme o vztazích, jako je rodič,
potomek nebo sourozenec. Podobně jako rodič v rodině pře-
dává svým potomkům své vlastnosti, předává rodičovský uzel
vlastnosti svým potomkům (např. poloha nebo rotace).

Soubor s popisem virtuálního světa můžeme rozdělit do
několika základních částí. Na začátku je vždy hlavička. Její
tvar je neměnný a informuje prohlížeč, o jaký typ souboru se
jedná. Za hlavičkou většinou následují úvodní informace
o virtuálním světě. Třetí, nejrozsáhlejší část tvoří vlastní po-
pis virtuálního světa.

Pojem avatar1) označuje uživatelova dvojníka, který prochází
virtuálním světem. To, co avatar vidí, je zobrazeno v okně
prohlížeče. Avatar má své rozměry, které mu např. brání pro-
cházet malými průchody.

V interaktivně navržených světech lze detekovat, v jakém
místě virtuálního světa avatar stojí, co všechno vidí, zda na-

I) Jméno avatar pochází z hinduistické mytologie, kde označuje do-
časnou tělesnou schránku, do které se vtěluje Bůh při své návštěvě
Země.

ráží na překážku, nebo zda vstupuje do nějaké hlídané zóny.
O veškerou tuto detekci se starají senzory, speciální uzly de-
finované ve VRML.

Ovládání avatara je zajištěno prostřednictvím tzv. velitel-
ského stanoviště, které je na obrazovce reprezentováno ovlá-
dacími prvky prohlížecí aplikace.

Model terénu lze ve VRML vytvořit pomocí dvou různých
uzlů. Jsou to uzly ElevationGrid (Výšková mapa) nebo
IndexedFaceSet (Množina ploch).

IndexedFaceSet tvoří model známý jako polyedrický
model terénu (obr. 1), který je tvořen rovinnými ploškami
trojúhelníkového tvaru s tím, že uzel IndexedFaceSet do-
voluje tvořit nejen trojúhelníky, ale i obecnější n-úhelníky.
Každá plocha z množiny je definována posloupností pořa-
dových čísel vrcholů. Jestliže je vrchol sdílen více plochami,
stačí ho zapsat jen jednou a zapamatovat si jeho pořadí v se-
znamu vrcholů. Plochy se potom zadávají jako indexy pro-
storových souřadnic. Pořadí vrcholů se zadává proti směru
hodinových ručiček, čímž se definuje orientace ploch. Ta
hraje roli při zobrazení, protože plocha je implicitně chápána
jako jednostranná.

ElevationGrid je uzel, který je speciálně definován pro
tvorbu krajiny ve VRML. Vytváří model, známý jako rast-
rový model terénu (obr. 2), definovaný pomocí pravoúhlé sítě
vrcholů s příslušnými výškami. Mapa je umístěna do roviny
xz.

Výhody a nevýhody jednotlivých typů modelů:
- Pomocí uzlu IndexedFaceSet lze zobrazit mapu jaké-

hokoli tvaru. Pomocí uzlu ElevationGrid lze zobrazit
pouze mapu tvaru obdélníkového.

- Uzel IndexedFaceSet může zobrazit jakýkoliv tvar plo-
chy, např. převis, což u uzlu ElevationGrid nelze.

- ElevationGrid používá pro popis jak složitějšího, tak
i jednoduchého terénu stejné množství dat. Velikost sou-
boru popisujícího členitější terén bude stejná jako velikost
souboru popisujícího rovinu.

- Uzel ElevationGrid má jednodušší nanášení textury -
nemusí se definovat souřadnice textury. V uzlu Indexe-
dFaceSet se musí vždy definovat souřadnice textury pro
správné nanesení mapy na model.

- Model tvořený uzlem ElevationGrid se snadněji gene-
ralizuje.

Pro větší reálnost zobrazení prostorového modelu terénu ob-
sahuje jazyk VRML několik uzlů, které definují další, do-
kreslující vlastnosti modelu.

Aby byl prostorový model vůbec vidět, je třeba ve virtuál-
ním světě definovat nějaké světlo. VRML má definováno ně-
kolik druhů světla. Pro vytvoření iluze virtuální krajiny však
stačí jeden bodový zdroj světla, který nahrazuje slunce. Po-
čet světel ve virtuálním světě není omezen, ale je zbytečné,
nebo spíše škodlivé definovat světel více, protože bychom
mohli ztratit velice pěkné stínování krajiny.

Zdroj světlaje definován polohou, dosahem paprsků a bar-
vou paprsků o dané intenzitě. Lze zadat, do jaké míry při-
spívá k celkovému projasnění celého virtuálního světa. Čím
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jasnější je svět, tím jsou jasnější plochy odvrácené od zdrojů
světla. Důležitou vlastností světelného zdroje ve virtuální re-
alitě je totiž to, že žádný objekt nemůže zastavit světelný pa-
prsek na jeho dráze a zaclonit tak objekt jiný. V praxi to pak
vypadá tak, že tělesa nevrhají stíny.

Zdroj světla ve virtuálním světě není vidět. Jestliže chceme

ve virtuálním světě vidět "virtuální sluníčko", musíme ho de-
finovat např. jako zářící kouli.
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pozadí. VRML poskytuje několik možností, jak definovat po-
zadí. Nejjednodušší možností je vyplnit pozadí jedinou bar-
vou, tato možnost ale není vhodná pro zobrazení krajiny. Lepší
je použít škálu barev měnících se s výškou nad horizontem.

Mezi základní vlastnosti pozadí patří to, že je vykreslo-
váno bez ohledu na světelné zdroje, mlhu či dohled avatara.
Pozadí je samostatný prvek, který je vykreslen jako první,
a poté jsou před něj umisťovány virtuální objekty. K pozadí
se nemůžeme přiblížit. Můžeme si je představit jako těleso,
které obklopuje celý virtuální svět, kde se avatar vždy na-
chází uprostřed.

Pozadí je možno definovat pomocí dvou těles, která mo-
hou obklopovat virtuální svět - koule nebo krychle. Každé
těleso má jiné využití. Koule se používá pro jednodušší po-
zadí, na kterém pouze přecházejí barevné odstíny ve vodo-
rovných pruzích. Krychle se používá jako podklad pro pa-
noramatické obrázky.

Se vzrůstající rychlostí počítačů se zvyšuje i rychlost zobra-
zení virtuálních světů a je možné zobrazovat stále více ob-
jektů. Zobrazení modelu krajiny ale klade extrémní nároky
na počítač z důvodů velkého množství dat. Aby se návštěv-
ník mohl pohybovat po krajině virtuálního světa a měl do-
jem plynulého pohybu, měl by počítač vykreslit 24 snímků
za sekundu. Mezní rychlost, kdy pohyb není ještě příliš tr-
haný, je 10 snímků za sekundu. Rychlost zobrazení lze ovliv-
nit jednak hardwarově, ale především optimalizací souboru
s VRML daty.

Koupit si kvůli virtuální realitě nejvýkonnější počítač je sice
pěkné řešení, ale pro většinu lidí řešení nedostupné. Řekl

bych, že v současnosti vyráběné počítače střední cenové
úrovně už dokáží virtuální realitu zobrazit velice slušně. Je
ale nutné pamatovat na několik věcí. Nejdůležitější pro zo-
brazení VRML v počítači je grafická karta, nebo spíše gra-
fický 3D akcelerátor. Dnes má většina grafických karet již
tento 3D akcelerátor integrován. 3D akcelerátor zvyšuje
rychlost zobrazení 2 až Sx. Prohlížeč VRML komunikuje
s akcelerátorem prostřednictvím rozhraní DirectX nebo Ope-
nGL. Je proto nutné zapnout v prohlížeči VRML zobrazo-
vání pomocí jednoho z těchto rozhraní. Aby pracoval gra-
fický systém co nejrychleji, je dobré mít instalovány
nejnovější ovladače grafické karty, popřípadě 3D akcelerá-
toru.

Optimalizace se dá rozdělit do dvou kategorií. První je zrych-
lení načítání souborů s popisem virtuálního světa po síti
a druhá je zrychlení zobrazování a pohybu. Některé prvky
optimalizace ovšem zasahují do obou kategorií.

Při načítání souborů je snahou, aby čas od chvíle, kdy pro-
hlížeč dostane pokyn k zobrazení virtuálního světa, do chvíle,
kdy se objeví první objekt, byl co nejkratší. V případě zo-
brazení virtuálních modelů terénu toho lze dosáhnout více
způsoby.

Jednou z možností je rozdělení světa do několika souborů.
Jestliže návštěvník vstoupí do virtuálního světa vždy v jed-
nom místě, je vhodné definovat v hlavním souboru jen ob-
jekty v jeho nejbližším okolí a vzdálenější objekty načítat po-
zději. Další objekty jsou potom postupně zobrazovány
a návštěvník se může zatím věnovat objektům v jeho bez-
prostřední blízkosti. Při zobrazování map toho lze využít tak,
že mapa je rozdělena na několik částí. Každá část je uložena
v samostatném souboru a pro zobrazení celku se pak vklá-
dají jednotlivé části do hlavního souboru prostřednictvím
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Obr. 4 Orientační mapa lokalita Dubí - Vlčí kámen. Měřítko mapy 1:15000. Vý§kové
zkreslení 3x. Vrstevnice získány vektorizací z naskenované mapy. Model tvořený uzlem

ElevationGrid

uzlu lnline.
Při zobrazení prostorových modelů map je důležité určit

správné rozlišení textury, která se nanáší na model. Při ma-
lém rozlišení bude rychlost zobrazení větší a čitelnost nápisů
špatná a naopak. Proto je vhodné volit určitý kompromis mezi
velikostí a čitelností a také použít vícenásobnou prezentaci
textury. Jestliže zmenšíme rozlišení obrázku na polovinu,
zvýší se rychlost zobrazení o 20-50 %.

Pro každý model mapy je dobré definovat několik repre-
zentací s různým stupněm generalizace zapsaným v uzlu, který
se nazývá L O O . Definování více reprezentací sice zabere více
času a zvyšuje množství přenášených dat, ale přináší urych-
lení zobrazení. Tento uzel je důležitý hlavně při zobrazení vět-
ších virtuálních světů. Uzel LOD obsahuje parametr range,
který definuje vzdálenosti objektu od návštěvníka. Podle vzdá-
lenosti potom prohlížeč přepíná jednotlivé reprezentace.

Je jasné, že čím bude prohlížeč zobrazovat najednou méně
plošek, tím bude zobrazení rychlejší. Šetřit počtem ploch při
zobrazení modelu terénu je problém zvláště u větších oblastí,
ale je možné vzdálenější oblasti silně generalizovat, a s pou-
žitím vícenásobné reprezentace tak ušetřit mnoho ploch.

Každý hotový soubor s virtuálním světem by měl být na-
konec zkomprimován programem gzip. Soubor s takovouto
kompresí dokáže prohlížeč sám rozeznat a také dekompri-
movat. Program gzip je schopen soubor zmenšit více než dva-
krát, a tak významně přispět ke zrychlení načítání.

6. Návrh a tvorba automatizovaného procesu pro gene-
rování prostorových map

Proces generování prostorového modelu map bych rozdělil
do několika částí:
• získání výškové složky z mapy,
• tvorba VRML modelů,
• skládání jednotlivých modelů vedle sebe do větších celků

a vytváření méně podrobných modelů pro využití v uzlu

LOD.
Je pravda, že existují programy, které řeší dílčí úlohy, ale

komplexně se přede mnou tímto problémem ještě nikdo ne-
zabýval. Existují vektorizační programy, např. Adobe Stre-
amline. 3D modely lze vytvářet např. ve 3D Studiu s násled-
ným exportem do VRML. Dnes již i program MicroStation
obsahuje export do VRML, což ukazuje, jak se virtuální re-
alita rozvíjí. Tyto programy jsou ale příliš univerzální a ne-
podporují všechny možnosti VRML, rovněž optimalizace pro
prohlížení na internetu je většinou mizivá. S vektorizací vrs-
tevnic je to podobné. Vektorizační program sice některé čáry
rozpozná, ale vznikne jen soubor krátkých čar, protože vrs-
tevnice jsou často přerušované. Proto jsem přistoupil k vý-
voji vlastních programů, které jsou "šité na míru" a které
mohu podle svých představ upravovat tak, abych dosáhl co
nejlepšího výsledku.

Ke splnění úkolů jsem napsal čtyři rozsáhlejší programové
moduly v jazyce C++. Použil jsem vývojové prostředí C++
Builder 5. To nabízí velice kvalitní vizuální vývojové pro-
středí pro návrh a tvorbu graficky orientovaných aplikací pod
operačním systémem MS Windows.

První program nazvaný Filtr získává výškovou složku z na-
skenované mapy. Rozpoznává ji podle barvy a vytváří dvou-
barevný obraz, jenž obsahuje užjen výškovou složku a který
se potom použije pro vektorizaci. Druhý program s názvem
Vektorizator vektorizuje vrstevnice a následně seje snaží spo-
jovat. Ve třetím programu pojmenovaném Editor se výsledky
vektorizace opravují, zadává se výška vrstev nic a dá se vy-
tvořit jednoduchý model VRML. Čtvrtý program nazvaný
Generatorpak vytváří celkový model VRML, který se skládá
z jednotlivých modelů.

Tento postup jsem použil pro starší mapy nebo mapy,
které jsem měl k dispozici pouze v papírové formě. U dat,
která máme již ve vektorové formě, stačí exportovat tato
data do programu Editor a dále postupovat jako u mapy ana-
logové.

Podrobný postup je popsán v následujících kapitolách.
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Obr. 5 Základní mapy CR I: ID 000 (ZM ID). Model je složen Z šesti mapových listů. Výškové
zkreslení 3x. Vrstevnice získány vektorizací Z naskenovaných mapových listů. Model je tvořen uzlem

ElevationGrid. Jako povrchová textura je použita naskenovaná ZM fO

K dispozici pro skenování jsem měl 6 listů Základní mapy
České republiky I: 10 000, ze kterých jsem vytvářel prosto-
rový model větší oblasti, a 3 orientační mapy pro tvorbu men-
ších modelů. V průběhu vývoje programu pro vektorizaci
jsem zjistil, že při skenováníje zapotřebí rozlišení minimálně
600 dpi, aby rozpoznání vrstevnic bylo úspěšné. Soubory
s naskenovanými mapovými listy jsem ukládal ve formátu
bmp a dále jsem je použil pro zpracování v programu Filtr.

Pro tento úkol jsem napsal první program Filtr, protože mě
neuspokojovaly výsledky jiných programů a chtěl jsem mít
plnou kontrolu nad touto operací.

Pro výběr výškové složky mapy jsem použil interval ba-
rev v barevném modelu HSB (hue - odstín, saturation - sy-
tost, brightness - jas), se kterým jsem měl nejlepší výsledky.
Interval barev se dá v programu Filtr nastavit podle náhledu
na mapu. Selekcí se vytvoří černobílý obraz, který obsahuje
jen výškovou složku.

Po selekci vrstevnic následuje další krok, a to vektorizace.
Dříve, než bude mapa vektorizována, je nutné opravit některé
chyby v obraze a také celkově obraz upravit. Když jsem pře-
mýšlel, jak udělat nejjednodušší a nejefektivnější program
pro vektorizaci vrstevnic, musel jsem zjednodušit obraz tak,
aby výsledek vektorizace za něco stál. Proto jsem přistoupil
ke zjednodušení, kdy se vektorizují pouze vrstevnice zdů-
razněné, které se kreslí v mapě silnější čarou.

Důvodů je hned několik:

• jednodušší zpracování - menší množství dat,
• mapa občas obsahuje doplňkové vrstevnice, které jsou kres-

leny čárkovaně a mátly by program při spojování vrstevnic,
• ve svažitějším terénu, kde by se základní vrstevnice slily

dohromady, bývají naopak vynechány,

• mapa obsahuje technické šrafy, ty jsou kresleny stejně sil-
nou čarou jako základní vrstevnice a tím se stávají dalším
zdrojem možných chyb při rozpoznání vrstevnic,

• zdůrazněné vrstevnice jsou silnější a lépe se rozpoznávají.

Z těchto důvodů jsem se rozhodl zanedbat základní vrs-
tevnice a generovat prostorový model jen na základě vrstev-
nic zdůrazněných. V méně členitém terénu tento způsob plně
vyhovuje a v terénu členitějším je možno v následujícím
kroku zpracování doplnit další výškové údaje. Dalším fakto-
rem, který zvýrazňuje chyby způsobené tímto zanedbáním,
je velikost výškového zkreslení. U malého výškového zkres-
lení se tyto chyby prakticky neprojeví, ale při větším zkres-
lení je tomu naopak.

Nejprve se provádí úprava obrazu od drobných kazů v ob-
raze. Dále následuje úprava obrazu, kdy se mažou tenké vrs-
tevnice. Tyto kroky se provádějí ve druhém programu, který
jsem pojmenoval Vektorizator.

Nejobtížnější operací v tomto postupu byla vektorizace. Zá-
kladní myšlenkou tohoto algoritmu je, že program postupně
prochází celý obraz a hledá čáry. Jestliže na nějakou čáru na-
razí, snaží se ji sledovat a zároveň ji za sebou maže. Tím za-
braňuje tomu, aby tutéž vrstevnici nevektorizoval vícekrát.

Tento základní postup je dále doplněn o některé další prvky
a kontroly, např. kontrolu větvení, kdy program zjišťuje, zda
se čára nerozvětvuje, což by mohlo znamenat, že čára není
vrstevnice, ale výšková šrafa.

Po vektorizaci je nutné pospojovat jednotlivé části rozpo-
znaných vrstevnic. To je prováděno rovněž v programu Vek-
torizator. Program se v této funkci snaží správně spojit jed-
notlivé části rozpoznaných vrstevnic.

Tento proces nefunguje vždy spolehlivě; problémy mu dě-
lají zejména tenké vrstevnice, které by neměly být rozpo-
znány, proces si s nimi neví rady a někdy je napojí na silné
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Obr. 6 Základní mapa ČR I: 10000. Model je složen z .festi mapových listů. Vý.fkové
zkreslení 3x. Vrstevnice získány exportem ze ZABAGED. Model je tvořen uzlem ElevationGrid.

Jako povrchová textura je použita černobílá ortofotomapa

vrstevnice. Tyto a jiné chyby se potom dají opravit v pro-
gramu Editor.

Jestliže jsou vrstevnice pospojovány, zbývá už jen opravit
případné chyby a zadat výšky vrstevnic, než bude možné vy-
generovat první jednoduchý prostorový model. Oprava a za-
dání výšek vrstevnic se provádí ve třetím programu s názvem
Editor (obr. 3), který jsem vytvořil. Ten umožňuje opravu
a editaci vrstevnic, vložení nových vrstevnic, vložení jedno-
tlivých bodů jako doplnění modelu, zadání výšek vrstevnic
a generování základního modelu terénu.

Jestliže máme zadané výšky, je soubor připraven na tvorbu
prvního modelu. Můžeme si vybrat ze dvou základních typů
modelu, a to bud"model tvořený uzlem IndexFaceSet, nebo
ElevationGrid. Generování VRML souborů se liší podle
toho, jakým uzlem je model tvořen. Pro tvorbu vlastního mo-
delu je potom třeba získat bud"trojúhelníkovou síť,nebo mno-
žinu výšek. Pro tuto činnost jsem vytvořil vlastní funkce.

Pro tvorbu rozsáhlejšího virtuálního modelu jsem vytvořil
čtvrtý program Generator. Tento program umožňuje posklá-
dat jednotlivé modely vedle sebe, vytvořit jejich vícenásobné
reprezentace s různým stupněm generalizace a také rozdělit
tyto modely na menší části. Dále umožňuje nastavit základní
parametry generovaného virtuálního světa. Program se
skládá z několika záložek, pomocí kterých se definují vlast-
nosti světa. Program umožňuje definovat základní parametry
modelu, jako je typ modelu2), měřítko původní mapy, rozli-
šení použité při skenování mapy, požadované výškové zkres-

') V současnosti umožňuje program generovat pouze model tvořený
uzlem ElevationGrid.

lení generovaného modelu, ekvidistance vrstevnic modelu
a další parametry, které umožňují uživateli generovat roz-
sáhlejší model podle jeho požadavků.

Pro usnadnění nastavení stupňů detailůje zde funkce, která
v závislosti na velikosti mapy, počtu menších částí, na které
byl model rozdělen a na nastavení počtu stupňů detailů vy-
počítá hustotu výškové sítě a zároveň vzdálenost při přepí-
nání jednotlivých reprezentací modelu tak, aby byla rychlost
zobrazení optimální.

Aby se dal vytvořit prostorový model z mapy, je třeba získat
jeji výškovou složku. Ta se dá získat jednak z mapy v papí-
rové formě, nebo z mapy digitální.

Pro tvorbu virtuálních modelů map jsem si vybral Základní
mapu ČR, která pokrývá celou Českou republiku a teoreticky
by se z ní dal udělat virtuální model ČR. Základni mapa ČR
existuje ve formě digitální i analogové. Jako dalši podklad
pro tvorbu virtuálního modelu jsem vyzkoušel také několik
map pro orientační běh.

Abychom získali výšková data z klasické mapy, musí tato
mapa obsahovat výškovou složku, tedy vrstevnice a výškové
káty. Pro automatizované zpracování přibývají ještě další
podmínky. Vrstevnice musí být vykresleny zvláštní barvou,
takže zdrojová mapa musí být barevná, aby se daly ostatní
složky mapy, kreslené jinou barvou, odfiltrovat. Vrstevnice
musi být kvalitně vytištěné (aby se neslévaly dohromady),
a byly co nejméně přerušované. Další podmínkou je, aby
barva, kterou jsou vykresleny vrstevnice, nebyla použita i pro
jiné prvky. Tato podmínka nebyla u orientačních map vždy
dodržena, takže výsledky automatizované vektorizace nebyly
vždy uspokojivé.
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Podmínky pro automatickou vektorizaci asi nejlépe splňo-
vala Základní mapa ČR 1:10 000, jejíž výsledky byly dobré.
Menší měřítka už automatickou vektorizaci příliš neumož-
ňovala, protože jejich výšková složka je více generalizována
a potlačena na úkor polohopisu. V takovém případě je lepší
použít mapu přímo v digitální formě nebo vektorizované vrs-
tevnice z mapy většího měřítka.

Digitální data jsem získal v Zeměměříckém úřadě [6]. Pro
porovnání jsem si zažádal o data mapových listů stejné lo-
kality, jako byla mapa v papírové formě. Zeměměřícký úřad
v současné době poskytuje dva základní typy digitálních map.
Jednak je to "Rastrová reprezentace Základní mapy CR"
(RZM) a dále "Základní báze geografických dat"
(ZABAGED).

Pro zvýšení reálnosti jsem chtěl vyzkoušet použití ortofo-
tomapy jako textury. Zeměměřický úřad poskytuje také or-
tofotomapy v digitální formě. Jde o polotónový rastrový ob-
raz v kladu listů Základní mapy ČR 1:10 000; proto jsem si
také vyžádal ortofotomapy pro zadané území. Bohužel jsou
pouze černobílé, ale i tak výrazně zvyšují dojem reálné kra-
jiny.

RZM jsou vlastně vrstvy rastrové mapy, které byly získány
skenováním jednotlivých tiskových podkladů Základní mapy
CR v rozlišení 400 dpi. RZM se vydává v měřítku 1:10 000,
1:25 000, 1:50 000, a 1:200 000. Pro svou práci jsem pro po-
rovnání získal mapové listy stejné lokality v měřítku 1:10000,
1:25 000 a 1:50 000. RZM se skládá z pěti barevných vrstev
v měřítkové řadě 1:10 000 a 1:25 000 a sedmi vrstev v mě-
řítku 1:50000. V této podobě lze získat data z celého území
ČR. RZM jsem použil jednak jako texturu, která se zobrazuje
na prostorovém modelu, a také jako zdroj dat pro vektorizaci.
Výhodou těchto dat při vektorizaci je, že mapy jsou skeno-
vány po jednotlivých vrstvách a odpadá proto barevná filtrace,
která může být zdrojem chyb. Pro vektorizaci se použije přímo
výšková složka mapy, která je uložena v samostatné vrstvě.
Jednotlivé vrstvy jsou uloženy v samostatných souborech ve
formátu CIT. Při vektorizaci se postupuje jako při zpracování
analogové mapy.

Pro použití RZMjako textury na prostorový model je nutné
pouze složit jednotlivé vrstvy do jednoho obrázku a uložit ve
vhodném formátu, nejlépe JPEG.

Je to digitální topografický model odvozený z mapového ob-
razu Základní mapy CR 1:10 000 v souřadnicovém systému
S-JTSK a výškovém systému Bpv. ZABAGED má charak-
ter GIS (Geografický informační systém) a je definován ka-
talogem 102 typů objektů strukturovaných do 63 tematických
vrstev. Výškopisná složka je tvořená vektorovým souborem
vrstevnic. Data ZABAGED se dodávají po celých mapových
listech jako vektorové soubory polohopisu (2D) a výškopisu
(3D) ve formátu DGN.

Pro mou práci byla důležitá hlavně výškopisná složka
ZABAGED, která je ideální pro tvorbu digitálního modelu
terénu. Pro tvorbu VRML modelu je nejprve nutné přenést
vrstevnice z programu MicroStation do formátu, který jsem
vytvořil pro tvorbu VRML. Pro tento úkol jsem v programu
MicroStation vytvořil jednoduché makro, které exportuje

vrstevnice do souboru v požadovaném formátu. Z tohoto sou-
boru lze už přímo generovat VRML model. Před exportem
je třeba pouze pootočit celý obraz s vrstevnicemi tak, aby byl
okraj mapového listu rovnoběžný se souřadnicovými osami.

Po vytvoření více modelů s různým stupněm generalizace
jsem dospěl k názoru, že modely tvořené pouze ze zesílených
vrstevnic se většinou vyrovnají modelům tvořeným z kvalit-
nějších podkladů a většího množství dat např. ZABAGED.
Myslím, že je to způsobeno tím, že krajina zobrazená v mě-
řítku 1:10 000 a menším je již tak generalizována, že její te-
rén je jednoduchý a skládá se pouze z hladce navazujících
ploch. Dalším faktorem je také subjektivní pohled na model,
kdy pozoroval nemá motivaci si model podrobněji prohlížet,
protože podrobnější model by musel zobrazovat kromě dat
geografických také další data, např. budovy. Naopak pro po-
zorovatele je daleko atraktivnější celkový pohled z výšky,
kdy si může krajinu prohlédnout z ptačí perspektivy.

Jako výsledek své práce jsem vytvořil několik modelů. Jed-
nakje to několik modelů orientačních map (obr. 4) a dále ně-
kolik modelů Základní mapy ČR (obr. 5, obr. 6). Při zobra-
zení modelů jsem zjistil, jak je důležité jejich správné
nasvícení. Je to jednak intenzita, ale hlavně správné umístění
světelného zdroje. Při dobrém umístění světelného zdroje
vzniknou velice pěkné stíny, které velmi zvyšují reálnost kra-
jiny.

Prostorově zobrazené mapy sice vypadají velmi pěkně, ale
jejich praktické využití jako samostatného produktu není ni-
jak velké. Samostatně mohou sloužit snad jen jako prezen-
tace nebo reklama na internetu. Proto si myslím, že uplatnění
takových map bude sloužit spíše jako podklad pro další vir-
tuální modely, a to jednak modely statické, nebo dynamické.
Statický model by mohl sloužit jako virtuální procházka po
krajině s vyznačenou turistickou značkou a zároveň rozhle-
dem po krajině. Dynamický model může například zobrazit
model záplavy v krajině se zvedající se hladinou vody. Dále
by se modely terénu mohly objevit například v nabídkovém
katalogu cestovních kanceláří. Kromě toho existuje možnost
využití modelů také v oblasti GlS. Modely lze doplnit po-
piskami, které potom mohou sloužit jako hypertextové od-
kazy na internetové stránky nebo na jiné prostorové modely.

Samozřejmě teprve čas ukáže, jak se bude VRML dále vy-
víjet a jaké budou požadavky na něj. S rostoucím výkonem
počítačů by mohly vzniknout mapové servery s 3D modely
map obdobně jako existují servery s klasickými 2D mapami.

S rostoucím výkonem počítačů se bude také zvyšovat množ-
ství dat zobrazovaných prostorově; proto si myslím, že toto
téma bude stále více nabývat na aktuálnosti a bude se o ně
zajímat stále více lidí. Předpokládám, že k velkému rozvoji
VRML dojde hlavně v komerční sféře, a to především v ob-
lasti reklamy, kde budou firmy hledat stále zajímavější
a atraktivnější možnosti prezentace svých výrobků.

Vizuální kvalita a rychlost zobrazení, zvláště větších
územních celků, není v současnosti nejlepší, ale s rostoucím
výkonem počítačů se bude dále zlepšovat, což také napomůže
většímu rozšíření VRML na internetu. Jsem však přesvěd-
čen, že již dnes lze tvořit a dále prezentovat prostorové mo-
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dely, dnes ještě s určitou mírou generalizace, ale v budoucnu
se stále většími podrobnostmi.

Domnívám se, že prostorové modely map ve VRML bu-
dou sloužit spíše jako podklad pro další modely, a to
hlavně dynamické, které jsou schopny zobrazit určitý děj.
Další možností je využití v reklamě, např. jako upoutávka
na nějakou rekreační chatu zasazenou ve virtuální krajině.
Proto je potřeba ještě dále pracovat na doplnění těchto mo-
delů.

Další informace a celou mou diplomovou práci [1] na
toto téma si lze prohlédnout na internetové adrese
http://gama.fsv.cvut.cz/ - soukup/ dip/havrlant.

Článek byl zpracován za podpory výzkumného záměru MSM
210000007 Komplexní inovace technologií v geodesii a kar-
tografii.

[1] HAVRLANT, J.: Automatizovaná tvorba prostorových modelů
map. [Diplomová práce.] Praha 2002. ČVUT v Praze. Fakulta
stavební.

[2] ZRZAVÝ, J.: VRML tvorba dokonalých WWW stránek. Po-
drobný průvodce. Praha 1999.

[3] ŽARA, J.: Jazyky pro popis virtuální reality. [Skriptum.] Praha
2000.

[4] ŽARA, J.: VRML 97 Laskavý průvodce virtuálními světy. Praha
1999.

[5] Definice jazyka VRML 97: http://www.web3d.org/Specificati-
ons

[6] Internetové stránky Zeměměřického úřadu: http://www.vugtk.cz
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Atlas krajiny Slovenskej republiky -
nové možnosti kartografickej prezentácie

Prof. RNDr. László Miklós, DrSc.,
Ministerstvo životného prostredia SR,
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ekológie SAV, Bratislava, RNDr. Juraj Pauk,

RNDr. Ivan Zvara, Esprit, spol. s r. o., Banská Štiavnica

Atlas krajiny (AK) Slovenskej republiky (SR) prezentuje nové kartografické dielo, ktoré podáva komplexný obraz o prírodných,
kultúmych, ekonomických a spoločenských pomeroch SR. Je členený na 10 kapitol. Mierky spracovania sa pohybujú od 1:500 000
do 1:4 000 000 pre SR a od 1:2 500 000 do 1:180000000 pre zobrazenie širších súvislosti v rámci Európy a sveta. Súčasťou
prezentácie sú aj mapové ukážky - výrezy, ktoré detailne zobrazujú vybrané javy v róznych mierkach Z vybraných častí SR,
ako aj iné možnosti grafického zobrazenia. AK SR obsahuje 1200 róznych grafických poloŽiek. Na jeho tvorbe spolupracovalo
367 domácich i zahraničných odbomíkov z 85 inštitúcií. Bol spracovaný metódami digitálnej kartografie ako tlačená knižná
Jorma (viazaná verzia i voľné listy v samostatnom balení) a elektronickáJorma (CD-ROM a DVD). Dvojjazyčná verzia textov
a legiend (slovenská a anglická) umožní jeho širšie využitie doma i v zahraničí.

Country Atlas oj Slovak republic (AK SR) presents a new cartographic work giving complex review oj natural, culture, eco-
nomic and social situation oj SR. 1t is divided into ten chapters. Map scales differ Jrom 1:5 000 000 to 1:4 000 000 Jor SR and
1: 2 500 000 to 1:180000000 Jor representation oj wider relations in the European and world Jrames. Map samples - cut-
outs depicting in details selected Jeatures oj chosen parts oj Slovakia at various scales as well as other ways oj graphic re-
presentation Jorm a part oj presentation. The AK SR contains approximately 200 different graphic items. 367 domestic and
Joreign specialists Jrom 85 institutions worked at its creation. The AK SR was produced by methods oj digital cartography in
its printedJorm (in bound version and on separate Jolios) as well as in its electronic version (CD-ROM and DVD). Texts and
legends are in two languages (Slovak and English). This may enable its wider using at home as well as abroad.

Mapa predstavuje oddávna najvhodnejšiu formu zobrazova-
nia dynamických, ale aj statických javov v priestore. Maže
zachytiť javy dávnej minulosti, tiež javy súčastné, ako vefmi
efemérne, ale predvídať aj javy, ktoré možno očakávať v bu-
dúcnosti. Tieto skutočnosti sú zachytené v novom kartogra-
fikom diele v Atlase krajiny (AK) Slovenskej republiky
(SR) pomocou moderných geoinformačných technológií.

Je len málo krajín, ktoré sa mažu pochváliť takou bohatou
novodobou mapovou tvorbou, akou je SR. V roku 1980 vy-
šiel Atlas Slovenskej socialistickej republiky, v roku 1990
Etnografický atlas Slovenska a v roku 1992 spoločný fede-
rálny Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR.
Predkladaný AK SR podáva nové informácie o krajine, ktoré
doteraz neboli v takej šírke mapované a publikované. AK SR
vychádza z tradície mapovej atlasovej tvorby a okrem toho
reflektuje na radikálne novú situáciu. Samostatná SR sa na-

http://gama.fsv.cvut.cz/
http://www.vugtk.cz
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chádza na prahu integrácie do európskych štruktúr, preto
treba predstaviť našu krajinu nielen doma, ale aj vo svete z no-
vého pohl'adu.

Od roku 1996 sa začalo s prípravnými prácami na rozsiah-
lom encyklopedickom mapovom diele, ktoré je zamerané na
komplexné poznanie krajiny SR, jej prírodných, historických
a kultúrnych hodnot, ako aj na charakterizovanie hospodár-
skeho využívania územia, stresových faktorov, kvality život-
ného prostredia a predpokladov ďalšieho rozvoj a územia.

Na začiatku prebiehali prípravné práce na Ministerstve
kultúry SR a od roku 1999 koordinovalo práce Ministerstvo
životného prostredia SR pod odbornou gesciou Ústavu kra-
jinnej ekológie Slovenskej akadémie vied (SAV) Bratislava.
Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica za-
bezpečovala technicko-organizačné práce. Esprit, spol. s r. o.,
Banská Štiavnica digitálne spracoval všetky autorské pod-
klady, zabezpečil grafickú úpravu a pripravil dielo na vý-
stupnú tlač, ktorú realizoval VKÚ, a. s., Harmanec. Posled-
nou fázou spracovania bola špeciálna vazba diela, ktom
uskutočnil Petit, spol. s r. o., Košice.

Postup spracovania usmerňovala 18-členná redakčná rada
a odborné práce riadila 9-členná výkonná rada. V obidvoch
radách boli zastúpení poprední predstavitelia inštitúcií, ktorí
sa podiel'ali aj na autorskom spracovaní podkladov. Na tvorbe
AK SR spolupracovalo 367 domácich i zahraničných odbor-
níkov z 85 vedeckých, pedagogických, výskumných, rezort-
ných a iných inštitúcií, z toho 13 ústredných orgánov, II pra-
covísk SAV, 19 fakúlt vysokých škOl, 19 výskumných
pracovísk, 15 iných organizácií a 8 zahraničných pracovísk.

Zostavenie AK SR je do určitej miery výsledkom kompro-
misu medzi názormi odborníkov roznych odvetví (prírodo-
vedcov, urbanistov, ekonómov, demografov a iných), do-
stupnosti podkladových údajov a metodík ich spracovania,
ako i možností ich využiti a v riadiacej, vedecko-technickej,
pedagogickej, kultúrnej a poznávacej oblasti. V AK SR ide
predovšetkým o najobjektívnejšie zobrazenie zmien v kra-
jine, ktoré za posledné obdobie nastali. Zjednodušený postup
spracovania AK SR možno vyjadriť na obr. I.

Koncepcia AK SR je postavená na dvoch princípoch - čle-
nenie atlasu na kapitoly a ich prepojenie do celku. Charak-
ter grafických podkladov postupuje od historických cez ana-
lytické, syntetické až po interpretačné, nielen v rámci každej
kapitoly, ale medzi kapitolami navzájom. V VII. až X. kapi-
tole prevažujú syntetické a interpretačné mapy nad analytic-
kými. Analytické mapy vyjadrujú priestorové zobrazenie jed-
notlivých javov. Syntetické mapy zobrazujú priestorové
celky, kde dochádza k zoskupeniu mnohých javov podl'a vy-
medzených kritérií. lnterpretačné mapy približujú možné
trendy vývoja územia na základe účelových vlastností kra-
jiny pomoc ou vhodnej interpretácie javov abiotickej, biotic-
kej a socioekonomickej povahy. Odlišný charakter máp pred-
stavujú prognózne mapy, pomocou ktorých možno stanoviť
pravdepodobnosť ďalšieho vývoja územia. Tento postup robí
z AK SR dielo, ktoré komplexne charakterizuje krajinu SR
ako celok.

Základný princíp spracovania bol, aby neopakoval pred-
chádzajúce atlasové diela, ale aby hlavné mapové výstupy
vyjadrovali komplexné chápanie krajiny ako jednotného
systému spoluposobenia prírody a človeka. Niektoré doležité

mapy ostali zaradené aj v tomto diele, ale sú doplnené a upra-
vené o nové poznatky.

Základné členenie AK SR je na desať kapitol s podkapi-
tolami. Mierky spracovania sa pohybujú od 1:500 000 do
1:4000000 pre SR a od 1:2500000 do I: 180000000 pre
zobrazenie širších súvislostí v rámci Európy a sveta. Súčas-
ťou prezentácie sú aj mapové ukážky - výrezy, ktoré detail ne
zobrazujú vybrané javy v roznych mierkach z vybraných častí
SR. Mierky 1:50000 a 1:750 000 sú v každej kapitole ťažis-
kové, zachytávajú najvýznamnejšie javy v krajine. Okrem
mapových podkladov sa využil rad možností ďalšieho gra-
fického zobrazenia (fotografie, tabulky, grafy, družicové a le-
tecké snímky, ortofotomapy, kresby, veduty, blokdiagramy,
profily, schémy a iné). Takýmto spracovaním sa dosiahol uce-
lený obraz o stave krajiny, ktom zobrazuje. AK SR zahrňuje
viacero mapových podkladov, ktoré nie sú v tradičnej atla-
sovej tvorbe zvyčajné (napr. umelecké diela popredných slo-
venských aj zahraničných autorov). Jedno takéto umelecké
dielo zobrazujúce oravskú krajinu sa stalo spolu s logom sym-
bolom pre AK SR (obr. 2). AK SR obsahuje 1200 roznych
grafických položiek, z toho 600 pripadá na mapy roznych
mierok a 600 na ostatné grafické podklady (tab. I).

Kapitola je poňatá netradične. Ťažisko spočíva v názornom
výklade najdoležitejších pojmov, ktoré súvisia s krajinou.
Obsahuje a definuje základné pojmy, schematicky znázOf-
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Grafické podklady L n. m IV. v. VL vn. vm IX. X. SPO-
LU

I: 500000 - 3 2 9 2 I 3 7 5 4 36
I: 750000 - - - - - 4 - 4 - - 8
1: 1000000 - 2 - 20 3 31 5 29 28 10 128

" I: 1500000 - 12 - 5 - 17 4 16 7 3 64.,
1:2000000 - 4 - 23 19 41 2 17 34 I 141
1:3000000 - I - - - 2 1 23 18 - 45
1 :4000000 - - - 3 - 11 6 2 3 - 2S
lIIllI>OVévýrezy - 40 - 6 13 43 - 15 8 4 129
1: 2450000- - - 6 7 - 5 1 - - - 19':- I : 20000000!a 1: 27000000- - - 1 2 - 5 1 - 6 - 15
1: 180000000
l!IlIfv - - - 77 4 66 - 2 44 - 193

f tabul'kv 1 8 2 19 4 15 4 31 9 4 97

~~my. 32 - - 7 - - - - - - 39

I

J
obrázky. malba 40 - - - 2 - - - 1 - 43
OrlOfOlODllU>V - I - - 8 - - - - - 9
satelilDé snimkv 5 - 3 - - - 16 - - - 24
folomme 14 24 15 25 20 5 - 67 7 8 185

SPOLU 92 95 29 203 75 24ó 43 213 170 34 1200

ňuje krajinu, obrazovo demonštruje pojmy (krajina ako ce-
lok, jej jednotlivé zložky a štruktúry), graficky prezentuje
metodický postup tvorby diela, ako aj historické a súčasné
prejavy zobrazeni a krajiny vo výtvarných dielach.

II. kapitola: vývoj osídlenia a mapového zobra-
zenia

Kapitola zachytává dávnu minulosť nášho územia od prvého
osídlenia a formovania štátneho útvaru. Je venovaná aj his-
torickým aspektom mapového zobrazenia územia SR, vývoju
územného a správneho usporiadania, formovaniu hraníc sa-
motného štátneho útvaru a vývoju mapovej tvorby. Odborná
časť je doplnená aj o prehfad najvýznamnejších osobností,
ktoré posobili v SR v oblasti kartografie, geografie a pribuz-
ných disciplín.

Takáto kapitola predstavuje SR v širších súvislostiach
v rámci Európy i sveta z geografického, hospodárskeho, po-
litického i kultúrneho hfadiska. Speciálnu časť tvori register
vybraných zaujímavostí prirody a kultúry v SR.

V kapitole je podrobne zachytená neživá a živá priroda, ktorá
tvori prvotnú bázu krajiny, ešte neovplyvnenú človekom
a jeho aktivitami. Charakterizuje ju súbor zložiek fyzicko-
geografickej sféry, ktoré sú typy prvotnej krajinnej štruktúry
reprezentované abiotickými komplexmi. I keď je zdanlivo
táto kapitola koncipovaná klasicky so zámerom charakteri-
zovať hlavne neživú zložku krajiny, sú v nej netradične po-
ňaté niektoré javy so zameraním na praktické využitie.

V kapitole je mapovaný súbor hmotných prvkov krajiny,
ktoré sú človekom ovplyvnené, čiastočne alebo úplne po-
zmenené až novovytvorené umelé prvky s konkrétnym

.priestorovým vymedzením. Schematicky sú na celom území
SR podané základné typy využitia krajiny a detailne sa zo-
brazuje táto krajinná štruktúra na vybraných územiach SR od

nížinnej až po vysokohorskú a urbanizovanú krajinu. Pred-
ložená je tiež základná charakteristika súčasného stavu a roz-
šírenia hlavne lesnej vegetácie, ktorá je nevyhnutnou súčas-
ťou druhotnej krajinnej štruktúry. Speciálnu časť tvori
historická krajinná štruktúra, ktorá sa zachovala už iba vo vy-
braných oblastiach SR.

VI. kapitola: Obyvatefstvo a jeho aktivity v kra-
jine

V tejto kapitole je charakterizovaná demografická a hospo-
dárska štruktúra územia až po vzdelanostné a duchovné hod-
noty. Značná časť je venovaná obyvatefstvu a osídleniu (roz-
miestneniu, hustote a vývoju obyvatefstva, migrácii,
národnostnej, vzdelanostnej a ekonomickej štruktúre obyva-
tefstva a pod.). Samostatné podkapitoly sú venované ekono-
mickým ukazatefom (pofnohosodárstvu, priemyslu, doprave,
obchodu a službám). Všetky zobrazované javy v tejto kapi-
tole sú vefmi premenlivé a relatívne nestále. V kapitole je za-
chytená aj najnovšia situácia vyplývajúca zo Sčítania oby-
vatefov, domova bytov z roku 200 I podfa Statistického úraduSR.
VII. kapitola: Prírodno-socioekonomické regi-
óny

Hlavným výstupom tejto kapitoly je syntéza podkladov, ktoré
vznikli superpozíciou jednotlivých krajinných štruktúr. Kra-
jinnoekologické komplexy zahfňajú abiotické celky a ich pre-
važujúce využitie, ďalšou syntézou sú reprezentatívne geo-
ekosystémy SR ako základná strategická mapa na ochranu
prirody. Tretia skupina máp charakterizuje priestorovú štruk-
túru obcí podfa koeficientu ekologickej stability, čo vyjad-
ruje podiel ekologicky významných ploch v katastrálnom
území.

VIII. kapitola: Chránené územia a prírodné
zdroje

Kapitola prezentuje ekologické priority územia SR, ktoré
treba zachovať a chrániť nielen pre život človeka na Zemi.
Rozvoj každého územia ďalej podmieňuje výskyt význam-
ných prírodných zdroj ov (nerastného bohatstva, vodných,
podnych a lesných zdrojov), ale aj ich racionálne využíva-
nie. Prezentované sú všetky mimoriadne hodnoty prirodného
a kultúrneho dedičstva (chránené územia prirody a pamiat-
kového fondu), ktoré sú významnými zdrojmi obnovy a re-
generácie krajiny. Zabezpečujú zachovanie genofondu, eko-
logickú stabilitu a diverzitu druhov a krajiny. Pre človeka,
ako užívatefa krajiny, majú nevyčíslitefnú hodnotu.

Rozne typy fudských aktivít, ale aj prirodných javov nega-
tívne ovplyvňujú životné prostredie. Súhme ich možno ozna-
čiť pojmom stresové javy. Existujú stresové javy prirodného
charakteru (radónové riziko, zosuvy, snehové lavíny a iné)
a antropogénne podmienené alebo priamo vyvolané člove-
kom a jeho aktivitami v krajine (znečistenie ovzdušia, kon-
taminácia pody, znečistenie vod, poškodenie vegetácie imi-
siami a iné). Vytvárajú v krajine rozne environmentálne
problémy, ktoré ohrozujú prirodné zdroje (vodu, podu,
ovzdušie, horninové prostredie, vegetáciu), ekologickú sta-
bilitu, biodiverzitu, aktivity človeka, ale hlavne zdravie oby-
vatefstva.
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x. kapitola: Krajina ako životné prostredie člo-
veka

Posledná kapitola je zameraná na náčtrt budúceho rozvoj a
územia na základe environmentálnych limitov a potenciálov
a vyčleňuje lokality na r6zne účely podfa vhodnosti využí-
vania krajiny. Detailne sú spracované limity rozvoj a pre jed-
notlivé odvetiva hospodárstva a stanovené najvýznamnejšie
trendy rozvoj a územia, ktoré rozčleňujú krajinu ako životný
priestor pre budúce generácie. Tieto charakteristiky sú dopl-
nené o priestorové vyjadrenie kvality životného prostredia,
čo predstavuje jeden z významných podkladov priestorového
plánovania.

Za vybrané mapové podklady sú spracované doplňujúce
texty, ktoré sú zaradené za poslednou kapitolou. Dvojjazyčná
verzia textov a legiend (slovenská a anglická) umožní širšie
využitie AK SR doma i v zahraničí. Rozmer atlasu je ohra-
ničený mierkou 1:500 000, t. j. 470x530 mm a váži vyše
7,5 kg. Spestrujúcim článkom celej ponuky je populárno-ve-
decký film, ktorý názornou formou dokumentuje celé atla-
sové dielo. AK SR vychádza vo viacerých formách:
·2 druhy tlačenej knižnej formy s 344 stranami (viazaná ver-

zia, i ako vofné listy v samostatnom balení),
• 2 druhy elektronickej formy (CD-ROM a DVD - Digital

Versatile Disk).

Pri spracovan atlasu boli využité najnovšie technologické po-
stupy spracovania. Všetky mapy boli spracované metódami
digitálnej kartografie, kde na geografické informácie, ktoré
spracovali jednotliví autori alebo autorské kolektívy, sa apli-
kovali kartografické postupy. Týmto postupom sa vizuálne
spracovali jednotlivé mapy - kartograficky sa vyjadrili prvky
(podklad, značkový kfúč, farebnosť, textové informácie
a pod., vrátane legendy). Výsledkom bol digitálny obraz
mapy, ktorého štruktúra a forma umožňovala pomerne jed-
noduchú aktualizáciu obsahu alebo kartografickej formy.
Toto sa ukázalo ako vefmi užitočné, pretože do poslednej
chvíle mohlo d6jsť k úprave, zmene, doplneniu a aktualizá-
cii obsahu mapy. Napr. zjednocovanie legendy prebiehalo až
v záverečnej fáze. Do procesu spracovania tiež kedykofvek
mohli vstúpiť so svojimi pripomienkami hlavná redaktorka
a aj jazykové redaktorky. Definitívna podoba jednotlivých
máp bola určená až niekofko týždňov pred termínom tlače.

Súčasne prebiehalo aj DTP (desktop publishing) spraco-
vanie, kde profesionálny grafik posúdil vhodnosť vzhfadu
mapy vo vzťahu k celkovej kompozícii stránky. Takto spra-
covaný podklad a schválený hlavnou redaktorkou, zodpo-
vedným redaktorom kapitoly a oponentmi, bolo možné ex-
pedovať na ďalšie tlačiarenské spracovanie (osvit a samotná
tlač).

Netradičné spracovanie AK SR sa ukázalo až pri zostavo-
vaní elektronickej verzie:

Elektronická kniha predstavuje inú mediálnu formu tlačenej
verzie AK SR a je presnou kópiou tlačenej verzie. Každá ka-
pitola je uložená v nezávislom súbore vo formáte *.pdf
(abode portable document) forma ® s naprogramovaným
štrukturálnym ovládaním pomocou bookmarkov. To zna-

mená, že po spustení sa v favej časti obrazovky zobrazí zoz-
nam jednotlivých položiek AK SR v členení: kapitola - pod-
kapitola - mapa (zhodná stlačenou verziou) a jednoduchým
kliknutím na položku sa na monitore zobrazí požadovaná
časť. Uvedený formát je nezávislý od počítačovej platformy
a elektronickú knihu je možné používať na štandardnom PC,
ale aj na počítačoch typu MAC. Jedinou podmienkou využi-
tefnosti je inštalácia programu Acrobat ® Reader ®, ktorý je
vofne dostupný. Lokalizovaná (česká) verzia tohto programu
pre PC je súčasťou CD.

Úplne novou sa z pohfadu technologických riešení javí ver-
zia na nosiči DVD. Údaje spracované na hybridnom médiu
DVD predstavujú kvalitatívne nové možnosti prezentácie die-
la. Ide o inú mediálnu podobu, kde elektronické spracovanie
umožňuje lepšiu a rýchlejšiu orientáciu, ako aj kvalitatívne
vyššiu formu elektronického spracovania údajov. Tento ob-
sahuje dve nezávislé časti: video DVD a DVD-ROM.

Video DVD obsahuje poplárno-vedecký film na doplnenie
tlačeného kartografického diela. Je zameraný na objasnenie
metodológie tvorby a obsahu AK SR. Na spracovaní filmu
sa podiefal profesionálny štáb a autorsky prispeli jednotliví
zodpovední redaktori kapitol. Film je možné spustiť v bež-
nom prehrávači DVD na televíznom prijímači, alebo v počí-
tači typu PC, resp. MAC, kde samozrejme musí byť k dis-
pozícii mechanika DVD a softvér umožňujúci prehrávanie
videa DVD (prehrávač DVD). Najvýraznejším prínosom
filmu je možnosť štrukturálneho ovládania (je možné prehrať
celý film, alebo jeho časti podfa položiek v menu) ajeho mul-
tilingualita. Volba jazyka je možná pred spustením filmu, ale
aj počas prehrávania. Zároveň je možné zvukový výstup
kombinovať so zvolenou titulkovou sadou. Film bol spraco-
vaný v slovenskej, v anglickej, v nemeckej a v ruskej zvu-
kovej verzii a obsahuje anglické, španielske, francúzske
a arabské titulkové sady.

DVD-ROM je použitefná len na počítačoch typu PC a jeho
súčasťou je elektronická kniha popísaná v predchádzajúcej
časti článku a program AKSR (v anglickej verzii LASR),
ktorý umožňuje využívať rozsiahlu digitálnu mapovú bázu
údajov obsahovo korešpondujúcu stlačenou verziou AK SR
a ponúka kvalitatívne vyššie možnosti využívania máp oproti
klasickej forme. Program AKSR predstavuje jednoduchú
aplikáciu so základnou priestorovou a údajovobázovou funk-
cionalitou, ktorá umožňuje:
• jednoduché prezeranie vytvorených máp,
• zobraziť a pracovať s fubovofnou časťou mapy,
• meniť grafickú interpretáciu jednotlivých prvkov máp (fa-

rebnosť, hrúbku a štýl čiary, značkové vyjadrenie, prioritu
zobrazenia a pod.),

• vytvorenie vlastných mapových kompozícií - kombináciou
vrstiev AK SR, ich častí alebo pripojením externých gra-
fických údajov,

• prepojenie grafickej a textovej časti bázy údajov,
• vytvoriť fubovofnú podmnožinu prvkov na základe údajo-

vobázového alebo manuálneho výberu,
• analýzu obsahu mapy - dynamická legenda generuje pre-

hfad tematických častí vrstiev na základe ich grafického zo-
brazenia,

• export do štandardných grafických údajových formátov
geografického informačného systému (GIS),

• import štandardných grafických údajových formátov GIS.
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krajiny
Obr. 2 Dva symboly AK SR - malba od Ernesta Zmetáka

(Rabča, olej, 1950) a logo od Andreja Gašpara

Dynamické zobrazovanie, vol'ba vlastnej grafickej inter-
pretácie mapových prvkov, zobrazenie l'ubovol'nej kombiná-
cie informácií z roznych máp a ukladanie vlastných mapo-
vých kompozícií, spojenie grafických údajov s tabul'kovým
popisom ich vlastností a výber na základe týchto vlastností
sú základné výhody, ktoré ponúka program AKSR. Celkovo
bolo spracovaných 400 mapových kompozícií, zostavených
zo 793 vrstiev. Presnosť a podrobnosť máp zodpovedá mierke
1:500 000 a v mnohých prípadoch ju prevyšuje. Program
a báza údajov sú vytvorené v dvoch jazykových mutáciách
- slovenskej a anglickej. DVD-ROM s dynamickou údaj0-

vobázovou aplikáciou (GlS) umožňuje I'ubovol'né skladanie
a interpretáciu informácií z tlačenej verzie AK SR.

7. Základné informácie o práci s elektronickými
mapami pomocou softvéru AKSR

Systém prezentuje iba mapy SR (nie mapové výrezy, kresby,
grafy a fotografie). Základnou kartografickou bázou je Gaus-
sovo-Krtigerovo zobrazenie SR v súradnicovom systéme
1942 v mierke 1:500 000. Tomuto zodpovedá aj presnosť
a výpovedná hodnota jednotlivých máp a ich komponentov.
Mapy sú spracované štandardnými technológiami GlS, kde
grafické vyjadrenie prvkov máp spolu s tabul'kovým popi-
som týchto prvkov vytvára ucelenú geografickú bázu údajov
použitel'nú širokým okruhom odborníkov rozneho zamera-
nia.

Základným prvkom geografickej bázy údajov je (geogra-
fický) objekt (napr. rieka alebo katastrálne územie obce).
Množina objektov s rovnako charakteristickou vlastnosťou je
vrstva (napr. riečna sieťalebo katastrálne členenie SR). K pre-

važnej časti vrstiev je vytvorená údajovobázová tabul'ka,
ktorá podrob ne špecifikuje vlastnosti jednotlivých objektov
patriacich k danej vrstve (napr. názov rieky alebo príslušnosť
katastra obce k nadradenej administratívnej jednotke) a zá-
roveň umožňuje vyberať na základe zvolených kritérií l'ubo-
vol'nú podmnožinu objektov vrstvy (napr. z celej riečnej
siete vyberie len odvodňovacie kanály alebo z katastrálnych
území obcí vyberie tie, ktoré patria do určitého kraja).

Tieto podmnožiny objektov sa nazývajú výbery. Výber je
možné uložiť ako samostatnú vrstvu. Súbor vrstiev a výbe-
rov potrebných na vyjadrenie požadovaného obsahu mapy je
mapová kompozícia (mapa). Verzia GIS AK SR ponúka di-
gitálny súbor mapových kompozícií obsahovo zhodných
stlačenou verziou tohto diela.

AK SR je jedinečným dielom a ako také si zaslúži oso-
bitné formy prezentácie. Samotná kniha je určite obrovským
prínosom pre vel'ký počet odborníkov, ale aj laikovoV sú-
časnosti, kedy nové informačné technológie umožňujú ope-
ratívnejšie spracovanie geografických informácií, majú rov-
nakú, ak nie vačšiu hodnotu práve elektronické verzie, ktoré
umožnia vo vačšej miere spracovať a využívať najnovšie po-
znatky nachádzajúce sa práve v AK SR.

8. Společenský prínos a využitie AK SR

AK SR zachytil fakty, ktoré vyplývajú nielen z vedeckého
poznania, ale i také, ktoré formuje spoločnosť. Z tohto dovodu
možno považovať toto dielo za otvorený systém, ktorý za-
znamenáva aktuálny stav poznania kultúrnej krajiny. !šlo tu
o zobrazenie priestorového stretu usporiadania prírody a ak-
tivít spoločnosti na území SR a o vyjadrenie identity slo-
venskej krajiny. AK SR zachytil nielen doterajší vývoj a stav
krajiny, ale komplexne zhodnotil krajinu ako zdroj na trvalo
udržatel'ný život spoločnosti, ako životný priestor pre budúce
generácie.

AK SR má široké určenie. Obsahuje cielené informácie,
ktoré sa možu využiť v štátnej správe, vo vedeckých inštitú-
ciách, v školách, vo výskumných pracoviskách, v projekto-
vých organizáciách, ale aj ako reprezentačná publikácia na
zastupitel'ských úradov SR v zahraničí.

Výsledkom spoločnej práce vel'kého počtu odborníkov je
mapový dokument z územia SR, ktorý v širokom spektre cha-
rakterizuje živú a neživú prírodu, zhodnocuje minulosť, kul-
túrne, spoločenské a rozvojové prejavy slovenského národa
v súčasnosti a zároveň predstavuje i jeho budúcnosť. V AK
SR sú zahrnuté nielen javy, ktoré trvajú, ale aj tie, ktoré sa
menia, resp. javy, ktoré sú celkom mladé a vel'mi premen-
livé. AK SR v novom kartografickom diele a pomocou pro-
gresívnych kartografických technológií zachytáva kom-
plexný obraz územia z roznych aspektov, ktoré sa mMe stať
vedeckým, odborným a informačným vyvrcholením poznat-
kov o krajine na začiatku 3. milénia.

Lektoroval:
Ing. Dušan Fičor,

ÚGKKSR
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Česká a slovenská kartografická tvorba
v školských zemepisných atlasoch

Doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.,
katedra geografie Pedagogické fakulty

Masarykovy univerzity, Brno,
RNDr. Hilda Kramáreková, Katedra geografie

Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína
Filozofa, Nitra

Hodnotenie súčasného stavu školských kartografických pomocok (zemepisných atlasov) v Českej republike (ČR) a v Sloven-
skej republike (SR). Vprvej častije charakterizovaná atlasová tvorba na potreby výučby geografie do roku 1993, pretože pod-
statnú časť ich obsahu preberajú i súčasné školské atlasy. Nasleduje postupné hodnotenie aktuálnych kartografických pom8cok
v oboch krajinách po roku 1993 a stanovenie hlavných trendov ich vývoja. Záverečná časť predstavuje vlastné porovnanie
školskej kartografickej tvorby ČR a SR.

Valuation oj present state oj canographic utilities Jor schools (geographical atlases) in the Czech Republic and in the Slovak
Republic. The first part is dedicated to atlas production applied to geographic courses since 1993, as its dominant part re-
present school atlases too. This is Jollowed by successive valuation oj actual cartographic tools in both countries after 1993
and determination oj main trends oj their evolution. The final pan represents comparison oj cartographic production Jor
schools in the Czech Republic and in the Slovak Republic.

I v období elektronických médií a virtuálnej reality zeme-
pisné atlasy sú a určite zostanú nenahraditefnou pomóckou
výučby. Príspevok preto postupne hodnotí súčasný stav čes-
kých a slovenských školských zemepisných atlasov. Autori
predpokladajú, že zovšeobecnené poznatky uvedené v závere
majú širšiu - všeobecnú platnosť.

Dlhá tradícia vydávania školských zemepisných atlasov
a máp v bývalom Česko-Slovensku ovplyvnila ich vzhfad
i obsah. Zemepisné atlasy sa menili v uplynulých desaťro-
čiach len postupne. Do roku 1990 boli k dispozícii iba dva
Ministerstvom školstva (MŠ) schválené školské zemepisné
atlasy - Atlas sveta a Atlas ČSSR, a to od jediného produ-
centa - Kartografie, n. p., Praha, neskór Geodetický a karto-
grafický podnik v Prahe, n. p., slovenské verzie oboch atla-
sov boli vydávané Slovenskou kartografiou, n. p., Bratislava.
Len v devaťdesiatych rokoch minulého storočia sa po uvo-
l'není ekonomického prostredia v Českej republike (ČR)
i v Slovenskej republike (SR) objavili ďalšie školské zeme-
pisné atlasy od nových producentov, ktoré priniesli význam-
nejšie zmeny ako z pohfadu kartografickej interpretácie, tak
aj z pohfadu formálneho (vazba, rozsah a ďalšie zmeny). Zá-
sadne sa zmenil predovšetkým obsah tematických máp a roz-
šíril sa ich počet.

Atlasy nových producentov sa stali konkurenciou pre tra-
dičných vydavatel'ov, a zrejme aj preto sú tieto "staré" atlasy
postupne inovované.

Stručný prehfad atlasov je nevyhnutnou súčasťou celkovej
charakteristiky tvorby hodnotených kartografických produk-
tov. Ich vzhfad i obsah totiž dnes ovplyvňuje kartografickú
podobu série súčasných školských atlasov. Rozšírená a ino-
vovaná tvorba školských zemepisných atlasov priniesla tak-
tiež rad otázok a sporných riešení a okrem iného, tento pris-
pevok poukazuje aj na nedostatky, ako minulých tak
i súčasných atlasov.

2.1 Atlas světa/Atlas sveta (Kartografie, n. p., Praha
1970, resp. Slovenská kartografia, n. p., Bratislava
1981) [6], [5]

Atlas vydávaný Kartografiou, n. p., Praha bol spočiat~u
v škole prakticky jediným kartografickým zdrojom geogra-
fických informácií o svete. Okrem máp obsahuje v úvodnej
časti vysvetlivky a názorné schémy hlavných kartografických
zobrazení, nočnej oblohy v štyroch ročných obdobiach, po-
hybov Zeme a ich geografických dósledkov a základné údaje
o Slnečnej sústave. Priebežne sú v tabul'kách prijednotlivých
svetadieloch uvedené hlavné číselné charakteristiky a re-
kordy.

Mapová časť je uvedená prehl'adnými tematickými mapa-
mi sveta v mierkach (M) od 1:20 000 000 do 1:200 000 000.
Poskytujú základné fyzickogeografické a socioekonomické
charakteristiky zemského povrchu v mapách: Fyzická mapa,
Politické rozdelenie, Teplota vzduchu a zrážky Ganuárové,
júlové a ročné priemery), Vodstvo Ganuárové a júlové tep-
loty, slanosť a úmoria), Podnebné pásy, Vegetačné pásy, Hus-
tota zafudnenia, Rasy a skupiny národov, Ťažba nerastných
surovín a hlavné oblasti priemyslu, Doprava, Pofnohospo-
dárske využitie pódy a pódy. Vzhfadom na použitie vef-
mi malých mierok (1: 120000000 a 1:80000000) ide o sku-
točne prehfadné vyjadrenie najpodstatnejších skutočností.
Vzhfad máp ovplyvňuje použitie predovšetkým areálovej
metódy, menej líniových znakov a izolínií.

Nasledujú mapy svetadielov v M od 1:10 000000 do
1:80000000. Výnimku tvorí Európa, kde prevažujú po-
drobnejšie mapy v M 1:5 000 000 do 1:10 000 000. Mapy
svetadielov predstavujú ucelené skupiny máp v poradí: Vše-
obecnozemepisná mapa, Politické rozdelenie, Priemysel
a ťažba, Pol'nohospodárstvo (1:40 000 000). Tieto mapy ešte
doplňajú menej podrobné mapy: Podnebné pásy, Vegetačné
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pásy, Hustota zaIudnenia, Skupiny národov a národy
(1:80000000). V pripade Ázie a Severnej Ameriky sú tieto
zák1adné skupiny máp rozšírené o podrobnejšie všeobecno-
zemepisné a hospodárske mapy vybraných regiónov: Juho-
západná Ázia, Južná Ázia, Juhovýchodná Ázia, Čína a Mon-
golsko, Japonsko a Kórea a USA. Jedinou všeobecno-
zemepisnou mapou v M 1:40000 000 je znázornená An-
tarktída.

Najvačšia pozornosť je venovaná Európe. Okrem uvede-
nej skupiny máp celého svetadie1a (1:20 000 000 všeobec-
nozemepisné a 1:40000000 tematické mapy) sú uvedené
podrobnejšie samostatné mapy jednotlivých geografických
ce1kov Európy (stredná, juhovýchodná, severná a západná)
a vefkých štátov (Vefká Británia, Ta1iansko, Francúzsko).
Všeobecnozemepisné mapy majú M 1:5 000 000 a tematické
M 1:7500000. Vzhfadom k dobe vydávania týchto atlasov
bo1azvláštna pozornosť venovaná (desatina máp celého atlasu)
vtedajšiemu Sovietskemu zvazu. Všeobecnozemepisné a hos-
podárske mapy majú M 1:20 000 000, podrobnejšie je zná-
zornená európska časť Sovietského zvazu v Ml: 10 000 000.
Všeobecnozemepisné mapy používajú na znázornenie geo-
reliéfu farebnú hypsometriu. Vačšinou majú vyvážený obsah,
sú prehfadné, len niektoré (napr. USA) obsahujú viac popisu
a sú horšie čitatefné. Obsah tematických máp je vyjadrený naj-
častejšie areálovou metódou a mapy priemyslu používajú ako
podklad hustotu osíd1enia znázornenú metódou kartogramu.

Hodnotený atlas dobre vyhovuje vstupnému zoznámeniu sa
s geografickou charakteristikou sveta a jednotlivých svetadie-
lov. Pre starších žiakov a študentov stredných škól by ale lep-
šie vyhovoval atlas s podrobnejšírni mapami vačšej rnierky.

Atlas je zakončený menným registrom obsahujúcim pri-
bližne 10 000 zemepisných pojmov.

(Atlas sveta schválilo MŠ SSR 7.7. 1970 ako učebnú po-
mócku pre žiakov 6. až 9. ročníka a škól II. cyklu.)

2.2 Atlas Československé socialistické republiky
I Atlas Čekoslovenskej socialistickej repub-
liky (Kartografie, n. p., Praha 1972, resp. Slovenská
kartografia, n. p., Bratislava 1982) [3], [4]

Atlasy býva1ej Českos10venskej socialistickej republiky
(ČSSR) boli vydávané desaťročia len s minimálnymi zme-
nami. Obsahovali mapy sprostredkovávajúce hlavne zá-
kladnú fyzickogeografickú a socioekonomickú charakteris-
tiku štátu, ďalej orientačné plány Prahy a Bratislavy a register
geografických názvov.

Úvodnou a taktiež základnou mapou fyzickogeografickej
charakteristiky ČSSR je farebná hypsometrická mapa
Geomorfologická stavba a vodopis O: 1 500000). Na túto
mapu nadvadzuje Geologická stavba (1:2000000). Klíma
je špecifikovaná teplotnými a zrážkovými priemermi
ČSSR 0:4 000 000) a mapou Podnebné oblasti (pásma)
0:2000000). Približne rovnakú mierku majú mapy Typy
pód, Druhy pód, Povodia a vodnosť riek a Vodné zdroje. Fy-
zickogeografickú časť zakončujú mapy lesných porastov
Lesy (1:2 000 000) a Chránené územia prirody (1:4 000 000).
Od polovice 80-tych rokov pribudla mapa životného prost-
redia 0:2 000 000).

Výber tematických máp a ich obsah zodpovedal vtedajšie-
mu poňatiu fyzickej geografie a hlavne poznatkom o fyzic-
kogeografickej sfére. Preto prevažujú analytické mapy a nie
sú tu zastúpené komplexné mapy vyjadrujúce skutočné fun-
govanie prirodnej zložky krajiny.

Mierky máp umožňujú vyjadriť len prehfadne stav v rámci
celej ČSSR, detailnejšie informácie nie sú možné.

Kartografické vyjadrenie je vačšinou jednoduché, názorné
a dobre čitatefné. Prevláda areálová metóda a metóda izolínií.
výnirnkou sú všeobecnozemepisné mapy v Ml: 1 000 000
v závere atlasu, ktoré majú príliš intenzívnu farebnú hypso-
metriu a celkovo preplnený mapový obraz.

Kvalita máp zodpovedá vtedajšej technologickej úrovni, .
nátlač faríeb je presná a ich výber je až na uvedenú výnirnku
vhodný. Mapy sú dobre čitatefné a názorné, a teda dobre vy-
užitefné vo výučbe.

V socioekonomickej časti atlasu sa prejavil vplyv plá-
novitého centralizovaného riadenia. Tematické mapy, zná-
zorňujúce jednotlivé hospodárske odvetvia, tvoria vý-
znamnú časť atlasu. Pretože zmeny v štruktúre hospodárstva
boli vefmi pomalé a lokalizácia hospodárskych odvetví bola
stabilná, tak aj obsah týchto máp sa v novších vydaniach
menil len minimálne. V obnovovaných vydaniach dochá-
dzalo ale k vypúšťaniu či naopak k doplňaniu niektorých te-
matických máp, preto uviesť ich úplný výpočet nie je v struč-
nosti možné.

Vstupný mapový list obsahuje mapu Hustota zafudnenia
O: 2 000 000). Nasledujú mapy Národnostné zloženie, Na-
rodení, Zomrelí a Prirodzený prirastok (úbytok), Adrninis-
tratívne členenie, Štruktúra zamestnanosti obyvatefstva, Ve-
kové zloženie obyvatefstva v M 1:3 000 000 až 1:6 000 000).

Hospodárstvu je venovaná najvličšia pozomosť. Mapa Ne-
rastné suroviny a komplexná mapa Priemysel (obe 1:2000 000)
predchádzajúsadeanalytickýchrnáp(1:3ooo 000 a 1:4000 000)
popisujúcich jednotlivé priemyselné odvetvia. Podobne je rie-
šené pofnohospodárstvo - komplexná mapa Pofnohospodár-
stvo je doplnená sadou analytických máp pestovania jednotli-
vých plodin a chovu zvierat.

Doprava je znázornená na mapách Dopravná sieť
0:2000000), Letecká a vodná doprava (1:4500000),
Nákladná železničná doprava a Sieť hlavných ciest
0:3000000).

Záver atlasu tvori Plán (orientačný) Prahy i Bratislavy
O:100000) a predovšetkým Všeobecnozemepisné a Hospo-
dárske mapy oboch republík O:1 000 000). Atlas je doplnený
i mapami typov krajín, obcí a rniest. V novších vydaniach
(Atlas ČSSR, 1984) sú ešte prehfadné mapy zahraničného ob-
chodu či mapy školských,kultúmych a zdravotníckychzariadení.

V tematických mapách prevláda metóda kartogramov, lo-
kalizovaných diagramov a metóda bodiek. Celková charak-
teristika je v ostatných smeroch podobná ako vo fyzicko-
geografickej časti atlasu.

(Atlas ČSSR schválilo MŠ SSR 3. 8. 1973 ako učebnú po-
mócku pre žiakov škól I. a II. cyklu.)

3. Skolské zemepisné atlasy po roku 1993

3.1 Atlasová tvorba ČR - atlasy sveta a atlasy ČR

Atlasy vydávané Kartografiou Praha, a. s. si ponechali
póvodnú štruktúru ako predchádzajúce vydanie: obsah, ma-
tematicko-geografická charakteristika Zeme, mapová časť
a pred registrom je novo zaradených asi 40 farebných foto-
grafií prirodných a kultúmych zaujímavostí celého sveta.

Tematické mapy celej Zeme sú opať v M 1:80000 000
a 1:120 000 000. Mapy svetadielov okrem Európy sú
v M 1:40000000, vybrané regióny v M 1:20000 000 až
1:1 000 000. Pre Európu sú použité M 1:20000000
a 1:40 000 000, európske regióny sú v M od 1:10 000 000 do
1:3 750000. Plány európskych vefkorniest sú v M 1:500 000.
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Mapovú časť ukončujú mapy ČR a SR v MI: 1 200 000
a 1:1 500000.

Mapy sveta rozšírili počet znázorňovaných tém. Pribudli
mapy: Vek a typy reliéfu pevnín a dna oceánov, Slnečný svit
a tepelná bilancia, Úmoria a vodnosť riek - príliv - slanosť
a teplota oceánskej vody, Prirodzená obnova obyvatefstva,
tažba a doprava: hnedého a čiemeho uhlia, ropy a zemného
plynu, železnej rudy, Výroba elektriny, Priemysel: strojáren-
ský, chemický, textilný, potravinársky, Výroba obilia a Živo-
číšna výroba.

Mapy svetadielov majú rovnakú mierku, vzhfad a témy
(uvedené vyššie) ako v starších vydaniach tohto atlasu. V po-
rovnaní s týmito ale chýbajú doplňujúce tematické mapy
(Podnebné pásy, Vegatačné pásy, Hustota zafudnenia a sku-
piny národov a národy).lch funkciu preberajú a rozširujú po-
četné tematické mapy sveta v úvode atlasu.

Novým prvkom je zaradenie všeobecnozemepisných máp
Tichého, Atlantického a Indického oceánu 1:60 000 000,
ktoré poskytujú nový pohfad na priestorové súvislosti medzi
svetadielmi spojenými vodnou plochou oceánu. Nepraktické
je však ich neprehfadné umiestnenie v atlase. Nová je taktiež
všeobecnozemepisná mapa Arktídy v M 1:40 000 000.

Všeobecnozemepisné mapy Európy majú vačšinou men-
šiu mierku než v starších vydaniach a celkovo je badatefný
posun k menej podrobnému znázomeniu.

Rozsah menného registra sa oproti starším vydaniam
zdvojnásobil a obsahuje asi 20 000 pojmov.

3.1.2 Školní atlas dnešního světa (Nakladatelství Terra
Praha 2001) [19]

Od roku 1993 vydáva Nakladatelství Terra Praha úplne novú
publikáciu Školní atlas - dnešní svět, neskor so zmeneným
názvom Školní atlas dnešního světa.

Hodnotená publikácia rozsahom textovej časti a množ-
stvom doplňujúcich údajov vpodobe grafov, diagramov a ta-
buliek presahuje obvyklú koncepciu školských zemepisných
atlasov. Tomu zodpovedá i grafické usporiadanie dvojstrán,
tvoriacich samostatné tematické celky, čím sa tento atlas viac
približuje k poňatiu učebníc. Dochádza preto k zbytočnému
prekrývaniu s obsahom príslušných pasáží v učebniciach ze-
mepisu, napr. slapové javy, fyzickogeografické charakteris-
tiky svetadielov, objavovanie nových území, poznatky o ves-
míre ... Preto aj sposob hodnotenia tohto diela je odlišný od
hodnotenia predchádzajúcich atlasov.

Obsah je rozdelený do 6 kapitol (v zátvorke je počet strán):
Vesmír (12), Zem na mapách (2), Zem a príroda (38), Zem
a fudia (68), Zem, príroda a fudia (26) a Prílohy (20).

Kapitoly Vesmír, Zem na mapách a Zem a príroda do
značnej miery zodpovedajú obsahu a kartografickej realizá-
cii hodnoteného Školního atlasu světa (1998) a zaujímajú
približne tretinu rozsahu celého diela. Obsahujú podobné te-
matické mapy sveta a fyzickogeografické mapy svetadielov.
Tieto mapy majú rám s údajmi o zemepisnej šírke a dÍžke
a delením polí zemepisnej siete na fahké vyhfadávanie ob-
jektov podfa registra. Obsahujú číselnú i dÍžkovú mierku a vo
vnútri rámu je umiestnená tiež legenda. Tieto prvky sú však
zbytočne malé, čím sa snižuje ich využitefnosť.

Mapy fyzickogeografické majú vzhfadom na svoje vžité
zaraďovanie počas mnohých rokov ustálenejší obsah i vzhfad.
Najma čo sa týka všeobecných fyzickogeografických máp
svetadielov, ktoré majú oproti hodnotenému Školnímu atlasu
světa len redukované sídla a komunikácie. Tieto mapy vy-
užívajú obvykle členené farebné stupne na vyjadrenie ako nad-
morských výšok, tak i hÍbok oceánov a aj údaje o povrcho-

vom vodstve súše. V legendách ale nie je vysvetlené čo zna-
mená bodový raster. Ako je bežné, ani tieto mapy neznázor-
ňujú vegetačný kryt a sú porovnatefné s obdobnými mapami
v Školním atlase světa (1998).

Ostatné fyzickogeografické mapy analytickým sposobom
sprostredkovávajú zák1adné údaje o litosfére, hydrosfére, at-
mosfére a biosfére. Pedosféra je znázomená v časti "Zem
a fudia" na mapách typov pOda rozmiestnení podneho fondu.

Hlavný rozdiel v porovnaní s predchádzajúcim atlasom
prinášajú kapitoly Zem a fudia a Zem, príroda a fudia,
ktoré prezentujú jednotlivé témy nielen mapami, ale vždy aj
podrobným textom, tabul'kami a grafmi. Váčšina máp sveta
je umiestnená na dvojstranách a ich kresba je narušená kniž-
nou vazbou. Otázkou je, prečo sú niektoré mapy rozdelené
v mieste Atlantického oceánu a iné v línii prechádzajúcej ako
Sevemou tak i Južnou Amerikou? Respektíve, prečo bola
zvolená iná mierka, ktorá navodila stav, že Južná Amerika je
prakticky nečitatefná? Mapy v kapitolách Zem a fudia a Zem,
príroda a fudia nemajú klasický rám, ten je nahradený včle-
nením do celkovej grafickej úpravy stránky. Viaceré mapové
dvojstrany sú niekde až príliš pestro členené, mapy, tabul'ky,
grafy a text tvoria málo prehfadnú mozaiku. Inde sú ale
vhodne rozdelené v blokoch združujúcich podobné výrazové
prostriedky.

Mapy majú legendy pod mapovou kresbou, aby bol čo naj-
lepšie využitý vofný priestor. V niektorých prípadoch je na
dosiahnutie lepšej rozlíšitefnosti pre Európu použitá "lupa",
takže je vykreslená vo vačšej mierke. Je to síce praktické, ale
s ohfadom na využívanie na základnej škole by vhodnejšie
bolů zakreslenie Európy v favom dolnom roku tak, ako
v niektorých iných mapách v tomto atlase.

Mierky máp sú s ohl'adom na formát atlasu a poskytované
informácie zodpovedajúce a neprinášajú problém nevyuži-
tých či naopak preplnených ploch. Mapy sveta majú M medzi
1:100000000 až 1:300000000, mapy svetadielov a ich častí
majú M 1:40000000 až 1:8000000. Tu je však možné
vytknúť neuvedenie mierky (s výnimkou fyzickogeogra-
fických máp svetadielov) ako v jednotlivých mapách tak
i v obsahu.

Podobne je možné upozomiť na neuvedenie druhu karto-
grafických zobrazení a zemepisných sietí (opliť s výnimkou
fyzickogeografických máp svetadielov a čiastočne niekto-
rých ďalších tematických fyzickogeografických máp). Rad
znázorňovaných javov by umožnil vzhl'adom na pestrejšiu
geografickú lokalizáciu lepšie určovať podmienenosť ich vý-
skytu.

Vol'ba vyrovnávacích nepravých zobrazení (okrem fyzic-
kogeografických máp svetadielov) je vhodná na vačšinu úze-
mia sveta. Vzhfadom na tematické zameranie atlasu je ne-
uvedenie polámych oblastí na vačšine analytických máp
oprávnené.

Vzhfadom na určenie i pre základné školy sú témy v le-
gendách vhodne členené a počet jednotlivých prvkov ob-
sahu máp je primeraný. Uvedené tvrdenie je možné prijať
i pre mapy socioekonomické. Mapy, v ktorých znázorňo-
vané témy nečlenia rozsiahlejšie plochy, sú v menšej mierke
než ostatné.

Využitie vo výučbe bude miestami sťažené niektorými
uvedenými nedostatkami - vazba atlasu prechádzajúca úze-
mím štátov, nie úplne prehl'adná grafická úprava tematic-
kých dvojstrán, zaradenie anamorfných máp, chýbajúce
údaje o časovom určení radu znázomených údaj ov či neza-
kreslené zemepisné siete. Tieto nedostatky sú do budúc-
nosti odstránitel'né doslednejším dodržiavaním koncep-
čných zásad.
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3.1.3 Česká republika - sešitový atlas pro základní školy
(Kartografie Praha, a. S., 1994) [8]

Začiatkom 90-tych rokov bol zrejme z dovodu rozdelenia
Česko-Slovenska a snáď i z finančných dovodov školský at-
las ČR vydávaný v zošitovej podobe. V porovnaní s pred-
chodcom - Školním atlasom Československa - sa zmenila
i jeho náplň. Vo fyzickogeografickej časti boli vypustené klí-
madiagramy, mapy letných a zimných teplot a zrážok, mapa
lesov a niektoré ďalšie doplnkové mapy. Naopak sa objavilo
niekofko nových máp: Životné prostredie (1:2000 000) a Ve-
getačné stupne 0:3 000000).

Socioekonomická časť zaznamenala výrazné zmeny v po-
ňatí čiastkových tém i v použití kartografických vyjadrova-
cích prostriedkov. Zvlášť v časti pornohospodárstvo, kde na-
miesto kartogramov je viackrát využitá metóda bodiek
a použité sú i obrázkové znaky. Nevhodne bola vypustená
mapa Nerastné suroviny a komplexné mapy Hospodárstvo
a Priemysel. Doplnenáje mapa Cestovný ruch 0:2 000000),
ktorá je zameraná na kultúrnohistorické valority úzernia.

Záverom atlasu je Všeobecnozemepisná mapa ČR, bohu-
žiar, na rozdiel od predchádzajúcich vydaní, len v málo po-
drobnej rnierke 1:1 500 000.

Atlas v porovnaní s predchádzajúcimi vydaniami obsahuje
menej máp a miestami nevyužíva disponibilnú plochu.
Posobí preto chudobnejším a menej efektívnym dojmom.

3.1.4 Školní atlas České republiky (Geodézie ČS, a. s.,
Praha 1999) [17]

Úplne nový producent Geodézie ČS, a. s., ponúkol koncom
90-tych rokov v každom smere odlišný školský atlas ČR. Na
prvý pohrad zreternou zmenou je krúžková vazba, čo síce
urahčuje obracanie jednotlivých mapových listov, na druhej
strane však značne narušuje obraz máp rozkladajúcich sa na
oboch stranách - napr. Hustota zarudnenia a sídla. Okrem
máp atlas obsahuje aj rad doplnkových informácií - Geolo-
gické éry, Horniny a ich využitie alebo Politický systém,
z ktorých rad je obsiahnutý v učebniciach zemepisu. Zby-
točné sú titulné stránky jednotlivých častí - celkom 6 strán
formátu A 4, ktoré majú len estetickú funkciu.

Nedostatkom atlasu je chýbajúca zemepisná sieť (s výnim-
kou Všeobecnozemepisnej a Vlastivednej mapy), v mapách
nie je uvedená ani číselná ani dlžková mierka. Mierky sú uve-
dené len v obsahu. Podrobnejšie mapy sú v M 1:1250000,
ostatné sú v M od 1:1 800 000 do 1:5000 000.

Mapová časťobsahuje 6 oddielov: My a svet, Príroda, Oby-
vaterstvo, Hospodárstvo, Kultúra a vzdelávanie a Vlastivedná
mapa.

Oddiel My a svet obsahuje mapy menšej mierky vyjad-
rujúce politické, ekonomické a obranné postavenie ČR v Eu-
rópe - Európa, politická mapa, Európska únia, NATO, mapy
vývoja českého štátu doplnené ukážkami starých máp.

Oddiel Príroda je uvedený kozmickou snímkou ČR.
Škoda, že nie je orientovaná presne na sever a doplnená as-
poň základným popisom. Nasledujú: Všoebecnozemepisná
mapa, Geomorfologické členenie, Geológia Európy, Geolo-
gická mapa, Povodie a vodnosť riek, Znečistenie vodných to-
kov, POdnetypy, Podne druhy, Klimatické oblasti, Ročný úhrn
zrážok, Chránené územia prírody a Naše lesy a využitie ploch.
Tieto mapy sprostredkovávajú prehradným sposobom zá-
kladnú fyzickogeografickú charakteristiku. Od predchádza-
júcich atlasov je odlišne poňatá mapa geomorfologického čle-
nenia - narniesto obvyklej farebnej hypsometrie je využité
výrazné tieňovanie georeliéfu. Nadbytočne p6sobia 4 strany

textu a obrázkov venovaných geologickým éram, naopak prí-
liš stručná je klimatická charakteristika.

Oddiel Obyvatel'stvo je uvedený podrobnou mapou dnes
už zrušeného administratívneho členenia územia ČR na
okresy a plán Prahy v Ml: 15 000. Nasledujú mapy Hustota
zarudnenia a sídla, Prirodzený prírastok/úbytok obyvaterstva.
Národnostné zloženie, Národnostné menšiny, Náboženstvá,
Životné prostredie, zdravie, rekreácia. Mapy sú dobré čitater-
né a zrozumiterné, využívajú prevažne metódy kartogramu
a plošných farieb.

Oddiel Hospodárstvo uvádza podrobnejšia komplexná
Hospodárska mapa s hlavnou charakteristikou priemyselnej
(podra odvetví priemyselnej výroby) a pornohospodárskej
výroby (podra úrodnosti) v ČR a doplnková mapa Neza-
mestnanosť obyvaterstva. Nasledujú prehradné mapy prie-
myselných odvetvL Problematiku zahraničného obchodu
znázorňuje mapa Európy - Dovoz a vývoz do vybraných kra-
jín v roku 1997. Túto časť uzatvárajú prehradné mapy do-
pravy - Intenzita cestnej dopravy, Želeničná nákladná do-
prava, Potrubná doprava, Vodná doprava, Letecká doprava,
Televízne a rozhlasové vysielače a mapa telefónneho a in-
ternetového prepojenia Internet - informačná diarnica. S vý-
nimkou úvodnej mapy sú to dobre čitaterné jednoduché ana-
lytické mapy využívajúce najma bodové a líniové
kartografické znaky.

Oddiel Kultúra a vzdelávanie na troch mapách: Hrady
a zámky, Múzeá, galérie ... a Vysoké školy - sprostredkováva
prehrad historických a kultúrnych objektov a vysokých škol.
Prvá z týchto máp sa výrazne odlišuje použitím obrázkových
znakov verne približujúcich vzhrad najd61ežitejších archi-
tektonických objektov.

Záverom mapovej časti atlasu je na 12-tich mapových lis-
toch formátu A 4 v M 1:350000 uvedená Vlastivedná mapa.
Tá síce na jednotlivých listoch podrobne znázorňuje prírodné
i spoločenské pomery v oblastiach ČR, lepšie by ale vynikla
ako súvislý mapový obraz. Napriek tomu ako jediná mapa vo
všetkých hodnotených atlasoch poskytuje podrobnejšie zná-
zornenie celej ČR, čOje verrni d61ežitépri geografickom hod-
notení miestnej krajiny v rámci vačších oblastí, napr. krajov.

Atlas uzatvára 12 stránkový register s približne piatimi ti-
sícami pojmov, tabelárne prehrady a 8 cvičných máp.

Ako bolo už niekofkokrát povedané, atlas obsahuje množ-
stvo doplnkového textu a vyobrazení, ktoré niekedy preva-
žujú nad mapovým obsahom. Množstvo týchto doplnkových
informácií je ale v jednotlivých častiach atlasu nerovno-
merné.

3.1.5 Školní atlas České republiky (Kartografie Praha, a. s.,
2000) [l8]

Pravdepodobne i v reakcii na úplne nový školský atlas pro-
ducenta Geodézie ČS, a. s., (pozri čásť 3.1.4) je koncom 90-
tych rokov opať zmenený už hodnotený zošitový atlas ČR
(pozri časť 3.1.3). Nové sú prehradné mapy lokalizácie ČR
v rámci Európy: Európska únia, Severoatlantická aliancia,
Časové pásma 0:47 500000) a vývoj štátu 0:7500000).
Podrobnejšie je v niekoľkých mapách uvedené adrninistra-
tívne členenie a rozloženie obyvaterstva: Regióny NUTS-2,
Kraje (1:5 000000), Okresy (dnes už neexistujúce) a Obce
- veľkosť, hustota obyvaterov na km2 (1:2 500 000). Nasle-
dujú mapy Národnostné zloženie 0:7 000 000), Nárečia
a Náboženstvá 0:4 500000). Mapy charakterizujúce prí-
rodné pomery sú obdobné, prvý krát je uvedená mapa Životné
prostredie charakterizujúca stav znečistenia ovzdušia a vod-
stva 0:2 500 000).
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Značne je redukovaný obsah máp hospodárstva ČR.
Hlavne jediná mapa Pofnohospodárstvo je úplne nedosta-
točná. Vefmiprehfadne je podfa druhov - Cestná, Železničná,
Letecká a Potrubná - charakterizovaná doprava. Všeobecno-
zemepisná mapa je netypicky uprostred atlasu.

Tento atlas používa podobné mierky ako predchádzajúca
verzia tohto atlasu. Viac sa uplatňujú obrázkové znaky, ob-
sah máp je vačšinou výraznejší a prehfadnejší. Najvačšou
chybou atlasu je ale tematická roztrieštenosť, kedy sa po-
stupne striedajú: Lokalizácia ČR v Európe, vývoj štátneho
územia, Obyvatefstvo, Plán hlavného mesta, Všeobecnoze-
mepisná mapa ČR, Prirodná charakteristika, Hospodárstvo,
Doprava. To výrazne sťažuje orientáciu v atlase, a teda aj vy-
užitie a porovnávanie jednotlivých máp vo výučbe.

Po roku 1993 sa aj na slovenskom trhu objavilo viacero at-
lasov s ambíciou podpory edukačného procesu geografie.

3.2.1 Svet - aktuálny atlas (Slovenská kartografia, a. s., Bra-
tislava 1993) [15]

Svojou koncepciou v zjednodušenej forme zodpovedal do-
vtedy tradičnému Atlasu sveta (Kartografie, n. p., Praha 1970,
Slovenská kartografia, n. p., 1981).

Inovovaný bol však svojou miikkou vazbou, menším roz-
sahom i niektorými doplnkami. Prvú stránku predstavuje dru-
žicová snímka Zeme z výšky 36 000 km. Vo svojej vnútornej
štruktúre predstavuje fyzickú mapu zemských pologúf
vM 1:100000000 a Svet-politickérozdelenie 1:80 000 000.
Jadrom atlasu sú mapy jednotlivých svetadielov v podstate
rovnakej štruktúre i mierke. Európa - všeobecnozemepisná
mapa v M 1:20 000 000 v detailnejšom členení na dve mapy
Podnebné a Vegetačné pásma v M 1:40000000, d'alej Poli-
tické rozdelenie v M 1:20 000 000 v detailnejšom členení
na Hustotu obyvatefstva a Skupiny národov a národností v M
1:40 000 000. Ďalšie svetadiely ako Ázia, Austrália a Oce-
ánia, Afrika, Severná Amerika, Južná Amerika sú spraco-
vané v rovnakom algoritme, striedajúc M 1:40 000 000
a 1:80 000 000. Antarktída je zobrazená na Všeobecnogeo-
grafickej mape v M 1:40 000 000.

Novinkou tohoto atlasu je prehfad štátov sveta (štátna
vlajka, rozloha, počet obyvatefov, hlavné mesto a počet jeho
obyvatefov, úradný jazyk a mena, národnostná štruktúra oby-
vatefstva vyjadrená v % a register sídiel). Pozoruhodnou
zvláštnosťou je i upozornenie používatefom atlasu na zme-
nené geografické názvy i pravidlá písania názvov zemského
povrchu a objektov na ňom.

(Atlas odporúčalo MŠ 24. 6. 1993 ako knižnú učebnú po-
mocku na vyučovanie zemepisu v základných školách (ZŠ)
a stredných školách (SŠ)).

3.2.2 Skolský atlas sveta, Vojenský kartografický ústav -
(VKÚ, š. p., Harmanec 1997) [24]

Tento produkt, ktorý bol taktiež vydaný na základe licenčnej
spolupráce s Kartografiou Praha, a. s., je inovovaným po-
kračovatefom vydávaných sérií atlasov sveta spred roku 1993
(napr. Atlas sveta 10. vydanie, 1981). Inovovaný je obal, de-
tailnejšie informácie prináša aj o zobrazovacích sposoboch
použitých na mapách atlasu. Kvalitnejší je aj papier atlasu
ako i celková farebnosť. Z hfadiska metód kartografickej in-
terpretácie sa využíva takmer celá ich škála.

Vstupom do samotného atlasu je svet z pohfadu kartogra-
fov, ktorý prináša leteckú snímku i základnú mapu v rovna-
kej M 1:10 000 (výhoda komparácie) a príklady d'alších ty-
pov máp (mapa mesta, turistická mapa, automapa od mapy
mesta až po mapu Európy - ako príklad generalizácie). Na-
sledujú informácie o Slnečnej sústave. V porovnaní s atla-
som z roku 1981 vypadla mapa zemských pologúf, ktoráje
nahradená dvojstránkovou fyzickou mapou celej Zeme. Te-
matické fyzickogeografické mapy sveta sú doplnené napr.
o vývoj pevnín a reliéf dna oceánov, ostatné sú taktiež obsa-
hovo doplnené. Špecifická pozornosť je venovaná mapám at-
mosféry a hydrosféry Zeme, rovnako i biosfére a prírodným
krajinám.

Prehfadné tematické mapy sveta humánnogeografického
charakteru sú doplnené najma o využitie čiar hlavných sme-
rov dopravy vybraných nerastných surovín. Obohatením at-
lasu sú aj mapy oceánov, mapy kontinentov sú aktualizované
a doplnené o vrezky vybraných území. Jednotlivé kontinenty
sú predstavované po oblastiach a doplnené sú mnohými in-
formáciami.

Súčasťou atlasu je i všeobecnogeografická mapa SR, mapa
územného a správneho usporiadania SR. Atlas je doplnený
i naj ... informáciami o SR, zaujímavosťou je aj stručný ter-
minologický slovník pod názvom Zo slovníka geografovo Za
touto časťou d'alej nasleduje obrázková príloha pod názvom
Svet z pohfadu geografov s kvalitnými obrázkami typických
krajín jednotlivých kontinentov a našej vlasti. Atlas uzatvára
register s 13 000 zemepisnými názvami. Vnútorná časť zad-
nej obálky je venovaná mape časových pásem.

(Atlas neobsahuje vyjadrenie MŠ SR.)

3.2.3 Zošitové atlasy pre zS a sS, VKÚ, š. p., Harmanec
v priebehu rokov 1995 až 2001 vydal dve rady zošito-
vých atlasov.

Prvý rad bol vydaný, spracovaný a vytlačený vo VKÚ,
š. p., Harmanec v licencii Kartografie Praha, a. s., v roku
1995. Zošitové atlasy pre zS a sS, a to Všeobecný zeme-
pis, Svet, Európa, Amerika, Ázia, Afrika - Austrália - Oceá-
nia, Slovenská republika, ktoré odporúčalo MŠ SR 10. 1.
1995 ako učebné pomocky pre ZŠ a SŠ. Tieto atlasy, zrejme
pod vplyvom licenčných podmienok, si tiež ponechali v pod-
state povodnú obsahovú štruktúru atlasu sveta vydávaného
v predchádzajúcich obdobiach. Graficky sa však zmenila
obálka a sčasti sa inovoval aj obsah.

V zošitovom atlase Všeobecný zemepis [27] sa nachá-
dzajú informácie o slnečnej sústave, orientácii na zemeguli,
sú tam uvedené príklady roznych druhov a mierok máp a aj
príklady čítania štyroch kvalitatívne odlišných typov máp
(všeobecnozemepisná mapa, politická mapa, mapa pofno-
hospodárstva a mapa ťažby a priemyslu). Prehfadné mapy
sveta fyzickogeografického charakteru sú vypracované
v štandardných M 1:80000 000 a 1:120000000. V porov-
naní už so spomínaným Atlasom sveta [5, 6] je výrazne lep-
šia farebnosť.

Zošitový atlas Svet [16] je uvedený fyzickou mapou sveta
v M 1:80000 000. Ostatná časť atlasu je venovaná humán-
nogeografickýmmapám v M 1:80000 000 až 1:120000 000.
Špecifikom tohoto atlasu je časté využívanie graficky zretef-
ných symbolických znakov na mapách nerastných surovin
a pofnohospodárstva a čiar smeru pri mapách ťažby a dopravy
jednotlivých surovín ako aj parciálnych priemyselných máp
sveta. Atlas je doplnený mapou časových pásiem i tabufko-
vými prehfadmi svetovej ťažby a výroby a svetovej produk-
cie plodín a stavov hospodárskych zvierat. Pri porovnaní ob-
sahu oboch atlasov vzniká zaujímavá otázka ich rozneho
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názvu - Všeobecný zemepis (obsahovo sa týka fyzickej geo-
grafie) a Svet (obsahovo sa týka humánnej geografie).

Zošitové atlasy Európa, Amerika, Ázia, Afrika - Aust-
rália - Oceánia [9, 2, 7, 1] predstavujú jednotlivé sveta-
die1ypodlajednotnej štruktúry. Úvodná fyzická mapa Zeme
sa však nazýva nielen ako Fyzická mapa ale aj ako Litosféra.
Potom nasledujú všeobecnozemepisné mapy jednotlivých
svetadielov, ich politické mapy, polnohospodárstvo, ťažba
a priemysel, mapy regiónov, mapy vybraných regiónov Eu-
rópy a Ázie. Záver atlasov je tvorený obrysovými mapami
príslušných svetadielov (fyzickogeografickou a administra-
tívnou). Každý z atlasov má na svojej obálke znázomené cha-
rakteristické živočíšstvo, jedine atlasy Ameriky a Afriky ob-
sahujú i mapy prirodzeného rastlinného krytu a charak-
teristických rastHn. Využívané mierky zodpovedajú už spo-
mínanému Atlasu sveta [5, 6], pri polnohospodárstve a ťažbe
sa často využívajú symbolické znaky. Až do vydania tejto sé-
rie atlasov bo1i dovtedy neštandardné mapy celej Ameriky,
resp. jednotlivých oceánov. Z prierezovej analýzy tohto radu
atlasov teda vyplývajú určité nezrovnalosti (pomenovanie
atlasov, názvy máp, vnútomý obsah a pod.) napriek jednot-
nej koncepcii.

Z hladiska svojho spracovania je v tomto rade špecifický
zošitový atlas Slovenskej republiky [13]. Úvodná všeobec-
nozemepisná mapa Európy je dosť neprehladná (je preplnená
najma dopravnými Hniami, velmi výrazná je farebnosť po-
horí), navyše absentujú názvy jednotlivých štátov. Všeobec-
nogeografická mapa SR v Ml: 1 000 000 je taktiež pomeme
neprehladná, pričom v nej opať dominujú predovšetkým do-
pravné Hnie a farebnosť najvyšších hypsografických stupňov.
Popis vodných tokov i doplnkové informácie na tomto fa-
rebnom pozadí zanikajú. Rozloženie ďalších máp je velmi
neproporcioná1ne a ide na úkor ich obsahovej kvality (napr.
vo dvoch stranách je 6 máp v Ml: 1 500 000, 1:4 000 000,
1:3500 000, 1:2000000 spolu s absolútne neštandardnou
farebnou výškovou členitosťou, kde je rovina modrá a vel-
hory červené, je to nepomer k jednej mape geologického čle-
nenia na samostatnej strane a navyše bez uvedenia mierky).
Mapa pod Európy je farebnou mozaikou legendy geo-
logickej stavby Európy. I priestor máp vodstva, vegetačných
stupňov a životného prostredia poskytuje dostatok nevyuži-
tého disponibi1ného priestoru buď na ďalšie informácie a1ebo
zvačšenie mierky existujúcich máp. Pozitívne je možné hod-
notiť zaradenie mapy životného prostredia avšak bez infor-
mácie o už vtedy známej environmentálnej regionalizácii SR.
Mapy humánnogeografického charakteru predstavujú karto-
grafické znázomenie informácií hustoty zaludnenia, príro-
dzeného prírastku, jednotlivých druhov priemyslu, polno-
hospodárstva, polnohospodárskych plodín a stavov živočíš-
nej výroby. Mierky koHšu od 1:2000000 až po 1:6000 000.
Mapa dopravnej siete a cestovného ruchu by tiež "uniesla"
viac informácií. Záver atlasu je venovaný plánu Bratislavy
v M 1:75 000 s uvedením názvov najvýznamnejších uHc
a dvom obrysovým mapám SR v dvoch roznych číselne ne-
špecifikovaných mierkach. V celom rade zošitových atlasov
chýbajú registre.

Druhý rad atlasov v tomto vydavatelstve vyšiel v období
rokov 1998 až 2001, avšak s deklarovaním - schválené MŠ
SR ako učebnice na vyučovanie zemepisu a geografie v Zš
a v gymnáziách, čím boli zaradené do zoznamu odporúča-
ných učebníc. Tento súbor máp je zároveň prepojený na po-
žiadavky platného vzdelávacieho štandardu z geografie [10,
11] tak, že jednotlivé tituly školských zemepisných atlasov
zodpovedajú tematickým ce1kom vzde1ávacích štandardov.
Vychádzalo sa totiž z predpokladu, že na správne osvojenie

si poznatkov z geografie je nevyhnutnou podmienkou mať aj
k vzde1ávacím štandardom správne zostavený súbor máp. Až
90 % požiadaviek vzdelávacích štandardov predpokladá vy-
užitie mapy podla jednotlivých úrovní [12].

Do tohto radu patria:
Skolský atlas - Zem - krajina - človek - mapa [25] -

je venovaný problematike Zeme, jej zobrazovaniu, prírode,
obyvatefstvu a činnosti obyvatelstva. Atlas na prvý pohlad
zaujme svojou farebnosťou (miestami však aj na úkor kva-
lity informácií). Úvodné časti atlasu sú venované mapám
hviezdnej oblohy, problematike Zeme a Mesiaca vrátane naj-
dOležitejších bodov a čiar na zemskom povrchu. Pozornosť
je venovaná od vývoja mapového zobrazenia až po mapova-
nie krajiny z kozmu (dialkový prieskum Zeme). V atlase náj-
deme aj základné informácie o pohyboch kontinentov, stavbe
Zeme i pomenovaní jednotlivých svetadielov a kontinentov.
Jednotlivé fyzickogeografické mapy Zeme sú graficky spra-
cované veImi príťažlivo (napr. kombinácia mapy a fotogra-
fií), avšak pri mapách úp1ne absentujú mierky. Na mape oce-
ánov, morí a ladovcov chýba popis morských prúdov
i pomenovanie najvačších hÍbok oceánov. Mapa vodstva je
doplnená prehIadmi najdlhších riek a najvačšíchjazier sveta.
Mapa rastlinstva a živočíšstva je doplnená piktogramami zvi-
erat, ktoré však miestami na farebnom pozadí strácajú na či-
tateInosti. V porovnaní s fyzickogeografickými mapami sú
informačne viac ako bohaté mapy osídlovania a objavovania
Zeme a mapa rás a najrozšírenejších jazykov. V mape nábo-
ženstiev "odišlo" pomenovanie náboženstiev ako i fakt, že
Jeruza1em je náboženským centrom troch náboženstiev
a pod. Zaujímavé sú i mapy sťahovania obyvatelstva a stred-
nej dížky života. Hospodárstvo sveta je zastúpené mapou do-
pravy a mapou hospodárskej vyspelosti štátov (podla tejto
mapy ČR i SR patria k bohatým štátom ... ). Záverečná strana
atlasu je nelogicky venovaná slnečnej sústave. V atlase chýba
register. (Atlas bol schválený MŠ SR 27. 1. 1998.)

Skolský atlas - Svet [23] je spoločným atlasom pre vyu-
čovanie regionálnej geografie sveta (Európe sú venované len
dve kontextové stránky, pretože pre Európu je spracovaný sa-
mostatný atlas). Atlas predstavuje fyzickogeografickú a po-
litickú mapu sveta doplnenú kvalitnými obrázkami. Ůalšie
časti atlasu sa venujújednotlivým oceánom, potom nasledujú
nelogicky zaradené prírodné regióny sveta nasledované ma-
pami podnebia, vodstava, pOd, typmi prírodných krajín a ve-
getačné oblasti. Z humánnogeografickej časti ide o mapy ná-
rodov, Iudnatosti, hospodárstva a dopravy - všetky sú
spracované v M 1:160000000. Viaceré z nich (mapy oceá-
nov a humánnogeografické mapy) sú informačne velmi bo-
haté. Jednotlivé kontinenty a svetadiely sú predstavené na fy-
zickogeografickej a politickej mape, doplnené sú mapami
podnebia, vegetačných oblastí, obyvatefstva a hospodárstva
(mierky sú rozne, prehIadné mapy kontinentov sú najčastej-
šie v M 1:80000000). Ůalšie mapy detai1nejšie predstavujú
vybrané časti vybraných štátov. Atlas je doplnený dobre či-
tatelným registrom. (Atlas bol schválený MŠ SR 19. 7.
2000.)

Skolský atlas - Životné prostredie [26] predstavuje
v ško1skej kartografickej tvorbe ojedinelé dielo, ktoré dosial
chýbalo. Atlas je možné rozdeliť do dvoch hlavných častí.

Prvá časť predstavuje niektoré charakteristiky z hIadiska
celosvetového (rozmiestnenie a dynamika obyvatelstva, hus-
tota zaludnenia, národné parky a globá1ne environmentálne
problémy). Tieto mapy sú informačné veImi bohaté, taktiež
doplnené bohatými margináliami (grafy, fotografie, druži-
cové snímky). Slabšou stránkou tohoto diela je jeho fareb-
nosí, kedy pomeme často napr. farby v legende nezodpove-
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dajú farbám na príslušnej mape. Z mapy globálnych envi-
ronmentálnych problémov nie je jasná ich klasifikácia (glo-
bálne problémy sú pomiešané s regionálnymi problémami).

Druhá časť atlasu je zameraná na životné prostredie
Európy najma z hIadiska vplyvu Iudských činností na životné
prostredie. Mapa vegetácie susedných štátov SR tieto nepo-
menováva a je len rámcovou informáciou o typoch súčasnej
a povodnej vegetácie. Z relatívneho zastúpenia lesov nie je
jasný environmentálny aspekt. Mapy ohrozenia živočíšstva
sa interpretujú pomeme ťažko, znečisťovanie Sevemého mora
je podané vo veImi malej mierke. Životné prostredie v SR
školský atlas vobec nepredstavuje - uvádza kartograficky vy-
jadrené informácie o obytnom prostredí, vzdelanostnej
úrovni obyvatefstva a ochranu prírody. Environmentálna re-
gionalizácia sa tu nevyskytuje. Detailnejšie je predstavený
Tatranský národný park, za ktorým nelogicky nasleduje Ná-
rodný park Sagarmatha a Národný park Grand Canyon. Všet-
kým trom národným parkom sú venované celostránkové,
hlavne vizuálne zaujímavé informácie. Register atlasu je veI-
mi stručný, podávajúci iba názvy a pojmy súvisiace so ži-
votným prostredím. (Atlas bol schválený MŠ SR 29.6.
1998.)

Skolský atlas - Slovenská republika [22] je predpo-
sledným hodnoteným atlasom z tohto radu atlasov - učeb-
níc. Úvodná mapa sa venuje polohe SR v Európe, pričom SR
prezentuje i pohIadom z kozmu. Táto ortofotomozaika SR zo
satelitov Landsat len vďaka znázomeným najd61ežitejším
riekam nie je mapou úplne "slepou" (mohol byť doplnený
popis, škoda aj nevyužitej disponibilnej plochy dvojstránko-
vého priestoru).

O to bohatšia je však všeobecnozemepisná mapa SR, vrá-
tane štyroch profilov územím. Príroda SR je kartograficky
predstavená z každej jej zložky - opať je doplnená obráz-
kami, grafmi, nákresmi a pod. Farebnosť máp je síce výrazná,
ale čitateIné sú dobre.

Humánnogeografická časť sa venuje obyvateIstvu, prie-
myslu, poInohospodárstvu i doprave. V týchto častiach je
využívaná najma metóda kartogramov (škoda, že nie sú uve-
dené priemery za SR) i kartodiagramov. Len okrajová po-
zomosť (prehIadná mapa v M 1:2 000 000) je venovaná ži-
votnému prostrediu, ktoré vyj adruj e mieru kvality
životného prostredia SR. Mapy cestovného ruchu a kultúr-
nych pamiatok túto časť atlasu uzatvárajú. V tejto časti sú
bohato využité symbolické bodové znaky a nákresy kultúr-
nohistorických pamiatok (o súčasnom využití kvalitných
peroviek a kvalitných fotografií v jednom atlase možno dis-
kutovať).

Špecifikom tohto atlasu SR sú kartografické výstupy šty-
roch oblastí SR, kde je kombinácia metódy farebnej hyp-
sometrie a piktogramov v kombinácii s fotografiami vefmi
názorná. Uvedené oblasti sú predstavené v jednotnej M
1:750000. Súčasťou atlasu je aj mapa SR s aktuálnym
územným a správnym členením v Ml: 1 000 000 i s dopln-
kovými relevantnými štatistickými údajmi. Záver atlasu
predstavuje jednotlivé kraje SR. Každý kraj je dokumento-
vaný administratívnou mapou vjednotnej M 1:500 000 s ob-
rázkami, štatistickými údaj mi o rozlohe a počte obyvateIov
(využíva sa metóda rozdrobenej mince), s plánom centra
krajského mesta ako i fotografiami a perovkami typických
stavebných dominánt kraja. Atlas je doplnený bohatým re-
gistrom. (Atlas bol schválený MŠ SR 7.5. 1999.)

Skolský atlas - Európa [21] je možné z hfadiska obsahu
rozdeliť do troch základných častí. Prehfadné mapy Európy
tvoria asi jednu štvrtinu z celého atlasu, ostatné sú venované
jednotlivým štátom. Atlas začína všeobecnozemepisnou (ale

je to fyzickogeografická) mapou sveta, ďalej prestavuje Eu-
rópu zo satelitu, podáva prehIadnú charakteristiku jednotli-
vých štátov spolu s hlavným mestom, rozlohou v km2 a poč-
tom obyvateIov. Zvláštnosťou tohoto atlasu sú i dva priečne
profily Európou. PrehIadné mapy Európy sú spracované
v štandardnej M 1:40000, bohato doplnené margináliami (ta-
bufky, obrázky, diagramy a pod.). Atlas detailnejšie predsta-
vuje mapu Strednej Európy v M 1:3750000, dve strany ve-
nuje SR, potom nasledujú vždy všeobecnozemepisná a dve
humánnogeografické mapy (obyvatefstvo a hospodárstvo)
každého európského štátu. Mapy jednotlivých štátov sú pre-
hIadné a dobre čitatefné. Záver atlasu je venovaný Rusku a re-
gistru. (Atlas bol schválený MŠ SR 5.2.2001.)

2.3.4 Slovensko - zemepisný atlas (Mapa Slovakia Brati-
slava, s. r. o., 1999) [14]

Ponuku zemepisných atlasov na trhu dopíňa i tento produkt.
Na prvý pohIadje neštandardný svojím rozmerom, blížiacim
sa k formátu A 5. Na prvej dvojstránke ponúka družicovú
snímku Zeme s umiestnením SR i všeobecnogeografickú
mapu Európy s vyznačením jednotlivých štátov.

Ďalšia časť atlasu je venovaná fyzickogeografickým mapám
SR. Mapy sú spracované v neštandardných M 1:1075000,
1:2250000, 1:3000000 a 1:1 150000. Obsahovo sú zame-
rané na geomorfologické jednotky, výškovú členitosť, geoló-
giu, podnebie, povodia, nerastné suroviny, minerálne vody,
pody a krasové územia, chránené územia prírody a druhovú
skladbu lesov. Z hIadiska využitých metód kartografickej in-
terpretácie sa využíva metóda farebnej hypsometrie, metóda
kvalitatívnych areálov a veImi často i metóda bodovýchjavov.
Fyzickogeografickú časť od humánnogeografickej časti odde-
Iuje panoramatická mapa Vysokých Tatier s popisom jednot-
livých výškových kót a vybraného polohopisu.

Humánnogeografická časť je venovaná aktuálnemu územ-
nosprávnemu členeniu, administratívnemu zriadeniu Slo-
venska do roku 1848, hustote obyvatefstva, národnostnému
zloženiu, poInohospodárstvu a priemyslu.

Za touto časťou nasledujú plány miest Bratislava a Košice,
ktoré vďaka neštandardnej Ml: 140000 poskytujú základnú
priestorovú predstavu o intraviláne oboch miest. Atlas je do-
plnený aj všeobecnozemepisnou mapou SR v Ml: 1 075 000
s bohatým obsahom kultúmohistorických objektov (hrad, zá-
mok, kaštieI, zrúcanina), jaskýň, kúpeIov, resp. letísk, prí-
stavu a hraničných priechodov. Táto mapa SR je podIa zná-
zomeného kladu listov máp rozdelená na detailnejšie
segmenty v Ml: 465 000. Register tohto atlasu je pozoru-
hodný tým, že jednotlivé mestá a obce SR i s počtom oby-
vatefov k 1. 1. 1997 sú označené autoznačkou okresu, ku kto-
rému patria.

Tento atlas je napriek svojej neštandardnosti (formát, mier-
ky, čiastočne aj obsah) i vďaka vhodnej vofbe farieb dobre
čitatefný. V školách sa však vyskytuje v menšej miere.

(Atlas neobsahuje vyjadrenie MŠ SR.)

Na začiatku tretieho tisícročia majú české školy k dispozícii
dva druhy školských atlasov s doložkou MŠ ČR, a to: Školní
atlas České republiky (Geodézie ČS, a. s., Praha) [17], Školní
atlas České republiky (Kartografie Praha, a. s.) [18], Školní
atlas světa (Kartografie Praha, a.s.) [20], Školní atlas dneš-
ního světa (Nakladatelství Terra Praha) [19]. Pretože každý
z nich je vydávaný dvoma producentmi, ide celkom o štyri
atlasy.
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Atlasy ČR oboch producentov [17, 18] sú si v mnohých
parametroch podobné: obsahujú geografickú lokalizáciu ČR
v Európe, vývoj štátneho územia a prírodnú, sociá1nu a eko-
nomickú charakteristiku štátu. Vzhfadom k spoločnému for-
mátu A 4 používajú podobné mierky. Rozdiel spočíva v uve-
dení niektorých tematicky odlišných máp, v radení máp,
v odlišnej vazbe, ale predovšetkým v prípade atlasu Geodé-
zie ČS [17] v zaradení podrobnejšej vlastivednej mapy
(l :350 000).

V porovnaní s tým hodnotené atlasy sveta od oboch pro-
ducentov sú koncepčne úplne odlišnými dielami. Atlas vy-
dávanýnakladatefstvom Kartografie Praha [20] má dlhodobo
ustálený tradičný vzhfad s dorazom na všeobecnozemepisné
mapy a vyvážene zastúpené fyzickogeografické a socioeko-
nomické mapy, a to ako celého sveta tak aj jednotlivých sve-
tadielov. Atlas nakladatefstva Terra Praha [19] sa výrazne ori-
entuje na socioekonomické mapy a podávanie jednotlivých
tém na samostatných dvojstranách. Ich obsah je vždy dopl-
nený o vysvetfujúci text, rad tabuliek a grafov. Predstavuje
skor prechod od zemepisného atlasu k učebnici.

V SR majú deklarované odporúčanie MS SR ako učebníc
na vyučovanie zemepisu a geografie v zS a v gymnáziách
a zaradenie do zoznamu odporúčaných učebníc pať atlasov
z VKÚ, š. p., Harmanec [21-26], ktoré navyše nadvazujú aj
na štandardy geografického vzdelávania na II. stupni zS.
Pravidelná obnova fondu atlasov na jednotlivých školách je
však značne problematická (najma z ekonomických dovo-
dov), a tak je v súčasnosti vo využívaní atlasov na jednotli-
vých školách značná diverzita.

Pri celkovom hodnotení všetkých uvedených atlasov vy-
niká jeden spoločný rys - neustále sa zvyšujúci doraz na te-
matické mapy. Prejavuje sa to jednak zaraďovaním stále vač-
šieho počtu tematických máp a jednak neustálym
rozširovaním škály ich tematického zamerania. Tu ale vy-
vstáva zásadná otázka a zrejme aj problém: ako zaistiť do-
stupnosť aktuálnych tematických informácií prezentovaných
školskými zemepisnými atlasmi? Je totiž úplne zrejmé, že tie-
to atlasy nemožu neustále zvačšovať svoj rozsah prezentova-
ním ďalších a ďalších tém. K tomu ďalej pristupuje fakt rých-
leho zastarávania obsahu mnohých tematických máp. Spo-
ločným prejavom uvedených faktorov je potom nevyhnutné
zvyšovanie ceny atlasov a nevyhnutnosť ich častejšej ob-
meny, čo je v praxi obvykle nerealizovatefné. Dosledkom je
výučba geografie, ktorá mnohokrát využíva neaktuá1ne
mapy, prípadne potrebné témy nie sú vobec kartograficky vy-
jadrené.

Riešením zrejme bude využitie prostriedkov digitálnej kar-
tografie znázorňujúcej nové a aktuá1ne témy skor jednoduch-
šími analytickými mapami, ktoré bude možné prezentovať po-
mocou dataprojektov, monitorov či len výstupov z tlačiarne.
Tu však vyvstáva problém počítačového vybavenia škOl,resp.
ich celkového vybavenia. Sposob prezentácie a využitia kar-
tografických pom6cek tak bude zodpovedať konkrétnym ma-
teriálnym možnostiam.

Domnievame sa, že školské zemepisné atlasy budú i na-
ďalej najdoležitejším kartografickým zdrojom pri výučbe geo-
grafie. Obsahujú totiž všeobecnozemepisné mapy, ktoré
predstavujú úvodné a nezastupitefné zoznámenie sa so sle-
dovanou oblasťou. Tematické mapy by sa mali nevyhnutne
používať na vyjadrenie základných prírodných a spoločen-
ských charakteristík. Znamená to udržovať ustálenú formu

v doterajších školských zemepisných atlasoch a v nových vy-
daniach realizovať ich priebežnú aktualizáciu. Uvedené zá-
very považujeme za všeobecne platné a na udržanie súčas-
nej pozície geografie, ako jedného z doležitých vyučovacích
predmetov, dokonca za nevyhnutné.
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Kartografické informačné zdroje
pri lesníckom mapovaní

Prof. Ing. Štefan Žíhlavník, CSc.,
Katedra hospodárskej úpravy lesov

a geodézie Lesníckej fakulty TU, Zvolen

Lesnícka kartografia vychádza z osobitosti lesného prostredia, ktoré kladie špecifické nároky pri tvorbe lesníckych máp. Spo-
jenie primeranej geometrickej presnosti a tematického obsahu mapy si vyžadujú vhodnú voľbu zÍskavania prvotných údajov.
Základným informačným zdrojom na tvorbu lesníckych máp sú letecké meračské snímky. Ako najvýhodnejšie sa javia farebné
infračervené snímky. Tieto umožňujú prostredníctvom fotointerpretácie získať podstatne viac informácií pre tematický obsah
ri3znychúčelových máp ako Z doteraz používaných čiemobielych snímok. Racionalizácia mapovania sa dosiahne uplatnením
digitálnej fotogrametrie. Pri terestrických meraniach je najvýhodnejšie použiť globálny systém určovania polohy na volných
priestranstvách v kombinácii s inými metódami, najmii polygonizáciou a polámou metódou.

Forest cartography starts from peculiarities of forest surroundings that require specific demands during forest mapping. /n-
tegration of sufficient geometric accuracy with thematic map content requires suitable way of acquiring primary data. Aerial
metric photographs represent the primary information source toforest map production. Colour infrared photographs seem to
be the most useful. They allow obtaining of substantially more information related to the thematic content of different applied
maps as the presently used black-and-white photos. Rationalisation in mapping can be attained by applying digital photo-
grammetry. Global Positioning System (GPS) is the best application during terrestrial survey in free spaces combined with
other methods, especially with polygonometry and polar method.

Lesnícke mapovanie v Slovenskej republike (SR) má oproti
vačšine lesnícky vyspelým okolitým štátom s podobnými
podmienkami tú zvláštnosť, že prakticky celé lesnícke ma-
pové dielo je výsledkom mapovacej činnosti samotných les-
níkov. Bez zveličovania možno lesnícke mapové dielo v SR
považovať predovšetkým po obsahovej stránke (množstvo
a prehIadné usporiadanie informácií) za jedno z najkvalit-
nejších v Európe. Z verejného mapovania naši lesníci prebe-
rajú, resp. sa nadvazujú len na geodetické polohové a výš-
kové základy SR a všetky ostatné mapovacie práce si
vykonávajú sami. Vo viacerých okolitých štátoch lesnícke
mapy vyhotovujú, alebo sa značnou mierou na ich vyhoto-
vení podieIajú rezorty geodézie a kartografie. Táto skutoč-
nosťje daná historickým vývojom lesníckej meračskej praxe,
podmienenej kvalitnou úrovňou lesníckeho stredného a vy-
sokého školstva, v ktorom lesnícka geodézia a neskor i foto-
grametria našli pevné miesto a na lesníckom mapovaní
v rámci hospodárskej úprave lesov (HÚL) sa v prevážnej mie-
re podieIajú absolventi lesníckych škOl [9]. Takéto smerova-
nie sa v minulosti vyvíjalo z potreby poznania nielen tech-
nickej stránky mapovania, ale vzhIadom na vyhotovenie roz-
nych lesníckych účelových máp, mať aj primerané vedomosti
o biológii lesa, poznať charakter drevín a porastov, základné
zásady a sposoby ich pestovania a HÚL. Táto skutočnosť sa
zvýraznila najma v súvislosti s využívaním fotogrametrie, in-
terpretácie (fotointerpretácie) a v súčasnosti aj niektorých
metód a materiálov diaIkového prieskumu Zeme pri lesníc-
kom mapovaní.

Oblasť lesníckeho mapovania v SR prechádza v posled-
ných rokoch výraznými kvalitatívnymi zmenami, ktoré sú-
visia s procesom reprivatizácie lesov a s viacerými novými
legislatívnymi úpravami v oblasti mapovania a HÚL. Roz-
hodujúcimi v tomto smere sú predovšetkým zákon Národnej

rady (NR) SR Č. 215/1995 Z. z. [11], zákon Č. 25512001 Z.
z., ktorým sa mení a doplňa zákon NR SR Č. 162/1995 Z. z.
(katastrálny zákon) [12] a vyhláška Ministerstva pOdohos-
podárstva (MP) SRč. 5/1995 Z. z. [13]. Na ne nadvazujú ďal-
šie zákony, ktoré sa dotýkajú predovšetkým vlastníckych
vzťahov k nehnuteInostiam a pozemkových úprav.

Reprivatizačný proces v lesníctve - prinavracanie lesných
pozemkov ich povodným majiteIom - výrazne zasahuje do
oblasti lesníckeho mapovania, najma v oblasti presnosti me-
rania vlastníckych hraníc lesných pozemkov. Tieto pozemky
sú v zmysle katastrálneho zákona [12] predmetom evidencie
katastra nehnuteIností. Ide o veImi širokú problematiku po-
zostávajúcu z množstva čiastkových problémov, ktoré možno
zahmúť do dvoch základných aspektov: právneho a technic-
kého. Tieto aspekty sú úzko navzájom spaté a prakticky ne-
oddeliteIné. Právny aspekt rieši prinavracanie vlastníckych
a užívacích práv k lesným pozemkom na základe preukáza-
nia sa relevantným dokladom o vlastníctve výpisom z po-
zemkovej knihy alebo výpisom z katastra nehnuteIností
v spojení s grafickou a písomnou identifikáciou alebo so
snímkou z pozemkovej mapy. Technický aspekt rieši otázku
konkrétneho vydávania pozemku priamo v teréne, spojenú
s identifikáciou, vytyčovaním a stabilizáciou jeho hraníc
[10].

Všetky uvedené skutočnosti výrazne ovplyvňujú i celý
proces lesníckeho mapovania, ktoré svojim charakterom má
špecifické postavenie v oblasti kartografie a využíva obzvlášť
širokú oblasť informačných zdroj ov.

CieIom príspevku je na základe praktických skúseností
i výsledkov výskumu Katedry hospodárskej úpravy lesov
a geodézie Lesníckej fakulty Technickej univerzity (TU) vo
Zvolene podať stručný prehIad informačných zdroj ov pri
tvorbe lesníckych máp.

V príspevku sú uvedené niektoré výsledky získané v rámci
riešenia výskumného projektu VEGA Ministerstva školstva
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SR a Slovenskej akadémie vied (2003 až 2005) s názvom
"Metódy na zisťovanie a spracovanie informácií o stave lesa
pre lesnícke mapovanie a tvorbu digitálnych báz údajov".

Lesnícke mapy spájajú elementy topografickej a tematickej
kartografie. K požiadavkám primeranej kartografickej pres-
nosti pristupujú požiadavky na zobrazenie roznych špeciál-
nych lesníckych prvkov. Pritom tieto prvky tvoria buď sa-
mostatnú tematickú náplň mapy (napr. farebné vyjadrenie
veku porastov v porastových mapách), alebo sú podkladom
na určenie kartografických prvkov (napr. určenie hraníc po-
rastov pri fotogrametrickom vyhodnotení za pomoci inter-
pretácie). Ide teda o vefkú váhu špeciálneho vyhodnotenia
témy "les", a preto sú lesnícke mapy vačšinou zaraďované
k tematickým mapám. V zmysle zákona NR SR č. 215/1995
Z. z. [11] sa pre lesnícke mapy používal termín "tematické
štátne mapové dielo s tematickým obsahom vodohospodár-
stva a lesného hospodárstva" (§ 4 ods. 6).

Charakter lesníckeho mapovania je daný poznatkami HÚL
s dorazom na dostatočnú presnosť, ktorá je adekvátna pri-
meranej presnosti všetkých taxačných prvkov (vek, zastúpe-
nie drevín, zakorenenie a pod.), pri dodržaní čo najvačšej hos-
podárnosti merania. Úloha lesníckeho mapovania sa vzťahuje
na územie 40 % rozlohy SR, t. j. cca 2 000 000 hektárov. Te-
matické štátne a mapové dielo s obsahom lesného hospodár-
stva vyhotovujú, udrživajú, spravujú a vydávajú pracovníci
Lesoprojektu Zvolen. Tieto mapy sú neoddeliteInou súčas-
ťoulesných hospodárskych plánov (LHP), ktoré sa periodicky
vypracovávajú na obdobie 10 rokov. Vznik a vývoj lesníc-
kych máp je teda úzko spojený s vývojom HÚL, ktorú možno
definovať ako "odbor lesníckej činnosti, ktorý zisťuje stav
lesa, jeho produkčné a ťažbové možnosti a podmienky hos-
podárenia" (pozri [6]). Lesnícke mapy sú dOležitou súčasťou
LHP, slúžia potrebám lesného hospodárstva a zobrazujú stav
všetkých lesov k začiatku platnosti tohto plánu. Úlohou ma-
povania lesov je zabezpečiť spoIahlivé polohopisné a výško-
pisné podklady na vyhotovenie lesníckych máp a plánov na
rozne účely, na určovanie polohy a výmery jednotiek pries-
tmového rozdelenia lesa a na evidenciu pozemkov. Treba po-
znamenať, že pojem lesnícke mapovanie nemožno zúžiť len
na lesnícke mapy, ale ide o širší záber dotýkajúci sa roznych
oblastí pri zisťovaní stavu lesa, čomu zodpovedá aj rozdele-
nie máp na základné lesnícke mapy (ZLM) a účelové (tema-
tické) lesnícke mapy.

ZLM sa v zmysle vyhlášky MP SR č. 5/1995 Z. z. [13] vy-
hotovuje v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometric-
kej siete katastrálnej z podkladov katastra nehnuteIností
alebo iného mapovania s doplnením údajov vlastného úče-
lového lesníckeho mapovania. Na vyhotovenie ZLM možno
použiť napr. Smernicu o účelových mapách vefkých mierok
[14]. ZLM obsahuje polohopisnú a výškopisnú zložku vrá-
tane popisu a značiek. Vyhotovuje sa v mierke (M) 1:5000
a v 5. triede presnosti mapovania.

V rámci obnovy LHP (spravidla po 10 rokoch) sa vyho-
tovujú nové ZLM, prípadne sa aktualizujú (reambulujú) ZLM
z predchádzajúceho obdobia. Zo ZLM sú odvodené všetky
ostatné lesnícke mapy. Od roku 1997 sú ZLM vypracovávané
výlučne digitálnou technológiou, ktorá umožňuje priebežnú
aktualizáciu ZLM v priebehu LHP predovšetkým z leteckých
snímok.

Účelové lesnícke mapy sa vyhotovujú odvodením zo ZLM,
ktoré sa doplňajú tematickým obsahom roznorodého cha-
rakteru tak, aby boli zohIadnené biologické, technické i eko-

nomické činitele lesného hospodárstva. Patria sem najma tie-
to druhy máp: hospodárska, obrysová, porastová, ťažbová
a organizačná.

Hospodárska mapa sa vyhotovuje v M 1:5000 na jedno-
tku priestorového rozdelenia lesa, na ktorú sa vyhotovuje
LHP a obsahuje podrobný prehIad polohopisu a rozdelenia
lesa. Vyhotoví sa po vykonaní doplnkov a opráv vyplývajú-
cich zo schvaIovania LHP. Slúži najma na grafické zazna-
menanie v prírastkoch a úbytkoch lesných pozemkov.

Obrysová mapa se vyhotovuje spravidla v Ml: 10 000 na
jednotku priestorového rozdelenia lesa, na ktorú sa vyhoto-
vuje LHP a obsahuje podrobný prehIad polopisu, výškopisu
a rozdelenia lesa. Slúži najma na zakresIovanie zmien v les-
níckom detaile, ktoré nastanú vykonávaním hospodárskej
činnosti a na vedenie grafickej časti LHP.

Porastová mapa sa vyhotovuje spravidla v Ml: 10 000 na
jednotku priestorového rozdelenia lesa, na ktorú sa vyhoto-
vuje LHP. Obsahuje vekovú štruktúru lesných porastov po-
dIa jednotných mapových značiek (farebné vyznačenie ve-
kových tried) a oproti obrysovej mape obsahuje naviac
grafické zobrazenie hraníc kategórií lesa a hraníc jednotli-
vých kategórií chránených území. Slúži najma na základnú
orientáciu pri hospodárskej činnosti na lesných pozemkoch
a starostlivosti o les. Mapové značky platné pre ZLM sú do-
plnené o ďalšie značky.

Ťažbová mapa sa vyhotovuje na mape obrysovej spravidla
v Ml: 10 000 a graficky znázorňuje predpísané ťažbové zá-
sahy určené LHP podIa jednotných mapových značiek.

Organizačná mapa lesného užívateIského celku v M 1:25 000
sa spravidla vyhotovuje, ak priestorová jednotka rozdelenia
lesa, tzv. lesný užívateIský celok, má aj nižšie organizačné
členenie zo ZLM vo forme mapy obrysovej (polohopis - výš-
kopis) a slúži predovšetkým ako podkladová mapa na niek-
toré špeciálne prieskumy a podáva tiež informácie o jednot-
livých užívateIoch a o jeho organizačnom členení.

Na grafické znázornenie výsledkov špeciálneho zisťovania
lesa (najma výsledkov prieskumu ochrany lesa, ekológie lesa,
dopravných pomerov, poIovného hospodárenia) sa možu vy-
hotovovať aj ďalšie účelové lesnícke mapy, napr. mapa eko-
logickej stability lesa, mapa dopravných pomerov, mapa po-
Iovného hospodárenia atd.

Všetky odvodené lesnícke mapy, okrem hospodárskej
mapy, obsahujú aj výškopis v intervale vrstevníc 10,20 alebo
25 m podIa členitosti terénu.

Súčasný európsky i svetový trend v oblasti mapovania sme-
ruje k maximálnej automatizácii terénnych i konštrukčných
mapovacích prác a k digitalizácii výsledkov mapovania.
V oblasti terestrického merania začínajú prevládať elektro-
nické prístroje - univerzálne meracie stanice, ktoré umož-
ňujú meranie všetkých geodetických prvkov (dIžky, uhly,
prevýšenia), sú vybavené automatickou registráciou údajov,
prípadne i radom štandardných programov na rozne geode-
tické výpočty. Významným pokrokom v geodetickej praxi (aj
v lesníctve) je určovanie polohy a výšky geodetických bo-
dov pomocou globálneho systému určovania polohy (GPS),
ktorý je vybudovaný na báze umelých družíc Zeme. Aj ob-
lasť fotogrametrie, najma univerzálne metódy vyhodnocova-
nia, zaznamenali vefký rozvoj, najma v spojení s výpočto-
vou technikou a s postupným prechodom na digitálnu
fotogrametriu.

PrehIad lesníckych máp, ktorý je uvedený v predchádzajú-
cej časti ukazuje na to, že na ich tvorbu treba získať množ-
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stvo informácií - prvotných údaj ov. Tieto údaje sú roznoro-
dého charakteru z pohfadu kvality, množstva a presnosti.
Preto pri získavaní údajov na tvorbu lesníckych máp treba
zohfadniť ich špecifiká (ZLM, tematické mapy), a podfa toho
voliť zdroj informácií a technológiu ich získavania. Pritomje
potrebné vychádzať z dvoch základných aspektov: z poža-
dovanej presnosti a z tematického obsahu.

Medzi najčastejšie úlohy lesníckeho mapovania patrí me-
ranie hraníc jednotiek priestorového rozdelenia lesa. Tieto
jednotky sa členia na: lesné hospodárske celky, časti lesov
podfa ich užívania, dielce, porasty, prípadne čiastkové plo-
chy a porastové skupiny (podfa [6]). Na určenie hraníc týchto
jednotiek je možné použiť viacero sposobov určenia, a to buď
terestrickým meraním alebo fotogrametrickým vyhodnote-
ním leteckých meračských snímok. Použitie tej-ktorej me-
tódy je závislé od požadovanej presnosti. Podfa [2]: "Cha-
rakter lesníckeho mapovania je daný poznatkami HÚL
s dorazom na dostatočnú presnosť, ktoráje ale adekvátna pri-
meranej presnosti všetkých taxačných prvkov (vek, zastúpe-
nie drevín, zakorenenie a pod.), pri dodržaní čo najvačšej
hospodárnosti a rýchlosti merania". V súčasnosti sa pri tvorbe
ZLM v M 1:5000 vyžaduje 5. tríeda presnosti mapovania.
Dosiahnuť túto presnosť možno bez problémov používaním
bežných elektronických tachymetrov alebo fotogrametrickou
cestou - vyhodnotením fotogrametrického modelu z klasic-
kých čiemobielych alebo farebných infračervených letec-
kých meračských snímok v M cca 1:10 000 až 15 000 (napr.
podfa [7], resp. [8]).

Mapovacie práce v procese reprivatizácie lesov však kom-
plikuje tá skutočnosť, že do priestorovej úpravy lesa bola
v zmysle vyhlášky MP SRč. 5/1995 Z. z. [13] zavedená nová
jednotka priestorového rozdelenia lesa - časti lesov podfa ich
užívania (ďalej len "užívatefský celok"), ktorý určí orgán štát-
nej správy lesného hospodárstva s prihliadnutím na hranicu
lesného hospodárskeho celku. Ide o hospodársko-úpravnícku
jednotku, pre ktorú sa vyhotovuje LHP (podl'a [4] a [5]). Uží-
vatefský celok je vytvorený zo súboru lesných pozemkov jed-
ného alebo viacerých vlastníkov, ktoré sú v spoločnom uží-
vaní. Hranice užívatefského celku musia byť v teréne trvalo
označené a stabilizované a v prípade lesných pozemkov v sú-
kromnom a spoločenstevnom vlastníctve sú zároveň vlast-
níckymi hranicami, na ktoré sa vzťahujú kritéria presnosti ka-
tastrálneho mapovania. Može preto dochádzať z hfadiska
predpísanej presnosti určenia polohy lomových bodov týchto
hraníc ku komplikáciám. Hranice doterajších jednotiek prie-
storového rozdelenia lesa sa merali bežnou polygonizáciou
(pri nižších požiadavkách presnosti je možné použiť aj bu-
zolové meranie) alebo fotogrametricky. Podl'a Inštrukcie na
tvorbu Základnej mapy SR vel'kej mierky [15], sa táto mapa
vyhotovuje najviac do 4. triedy presnosti. Ide o mapy, ktoré
v súbore geodetických informácií katastrálneho operátu sú
katastrálnymi mapami, a teda aj mapovacie práce a kritériá
presnosti pre hranice užívatefských celkov musia byt v sú-
lade s kritériami presnosti týchto máp. Fotogrametrickým vy-
hodnotením leteckých meračských snímok v M cca 1:15 000
(ktoré sa v súčasnosti používajú v lesníckej praxi) sa na uni-
verzálnych fotogrametrických vyhodnocovacích prístrojoch
tieto kritériá nedajú zabezpečiť. Dosiahnutie 4. triedy pres-
nosti (mxy = 0,25 m) by si prí analógovej fotogrametrii vy-
žadovalo snímky v M cca 1:8000. Použitie snímok vo vač-
ších mierkach by však znížilo hospodárnosť merania (vyššie
náklady na vyhotovenie snímok). Tu treba však poznamenať,
že lesnícka prax v oblasti fotogrametrického mapovania na-
stupuje cestu digitálnej fotogrametrie. Ukazuje sa, že táto me-
tóda pomože zvýšiť presnosť i pri doteraz používaných sním-

kach v M cca 1:15000 (napr. podfa [3] pri snímkach naske-
novaných s rozlíšením 1700 dpi sa dosiahla stredná súradni-
cová chyba mxy = 0,21 m).

Pri terestrickom meraní uvedenú presnosť možno bez pro-
blémov dosiahnuť metódou polygónových ťahov meraných
elektronickými dial'komermi. Terestrické meranie sú však
značne náročné najma z toho dovodu, že prevažná časť za-
lesnených území SR je v členitých horských terénoch. Aj
v oblasti terestrického merania došlo v posledných rokoch
v lesníckej praxi k značnej modemizácii, najma využívaním
merania pomocou GPS. Doterajšie výsledky z praktických
meraní, ako aj z meraní v rámci riešenia výskumných úloh
ukázali, že meranie pomocou GPS v zalesnených územiach
prináša aj značné problémy.

Merania a rozbory presnosti roznymi prijímačmi GPS pre-
ukázali, že lesné prostredie a geomorfologické pomery vý-
razne vplývajú pri použití tejto metódy na presnosť merania.
Ako príklad podfa [1] možno uviesť merania prijímačom Le-
ica SR 530 GPS Geodetic Receiver, ktoré boli vykonané na
testovacích bodoch v zalesnených územiach. Tento prijímač
patrí do kategórie prijímačov s najvyššou geodetickou pres-
nosťou. Ciefom meraní a rozborov presnosti nebolo testova-
nie jeho presnosti, ktorú zaručuje výrobca na vofnom prie-
stranstve, ale merania za účelom zistenia možnosti určenia
polohy bodov metódou fázových meraní pod cloniacim les-
ným porastom. Potvrdilo sa, že túto metódu nie je možné
v takto limitovaných podmienkach použiť, ani pri využití ta-
kéhoto vysokokvalitného prijímača. Pri kódovom meraní sa
dosiahli hodnoty mxy od 0,03 m až do 4,46 m.

V testovacom území boli zároveň sledované všetky okol-
nosti, ktoré majú vplyv na meranie (geomorfologické po-
mery, štruktúry lesného porastu, porastové charakteristiky).
Na základe dosiahnutých výsledkov možno konštatovať ná-
sledujúce:
- lesný porast svojou clonou významne ovplyvňuje dosiah-

nutú presnosť polohy bodov zistenú prijímačmi GPS a pod
clonou lesných porastov nie je možné pri meraní polohy
bodov prijímačmi GPS použiť metódu fázových meraní, ale
len metódu kódových meraní,

- štruktúra lesného porastu významne ovplyvňuje dosiah-
nutú presnosť polohy bodov zistenú prijímačmi GPS,

- najvýhodnejšou metódou merania v podmienkach lesných
porastov sa preukázalo meranie kódové s postprocessin-
govým spresnením nameraných údajov, pomocou údajov
z referenčnej stanice,

- vačšou prekážkou pri meraní polohy bodov prijímačmi
GPS pod porastovou clonou, ako listová clona, je clona vy-
tvorená drevnou hmotou okolostojaceho porastu,

- najvačšou prekážkou sú geomorfologické pomery stano-
viska meraného bodu.
Vzhfadom na vel'kú rozmanitosť štruktúry lesných pora-

stov a roznorodosť geomorfologických pomerov sa dosiah-
nuté výsledky nedajú zovšeobecniť. Jednoznačne však
možno povedať, že na meranie vyššej presnosti (3" 4., resp.
5. trieda presnosti mapovania) sa výrobcom udávaná pres-
nosť dosiahne len vo vofnom priestranstve. V prípade tere-
strického merania je preto potrebné kombinovať metódu GPS
s klasickými metódami. Do úvahy prichádza predovšetkým
metóda polygónových ťahov s krátkymi dížkami strán (60 až
400 m) a polárna metóda. Pojde predovšetkým o meranie hra-
níc tzv. užívatefských celkov, príp. o určenie vlícovacích,
resp. iných geodetických bodov vyšších tried presnosti.
V prípade nižších požiadaviek presnosti (hranice nižších jed-
notiek priestorového rozdelenia lesa, napr. porasty, dielce)
možno vhodne kombinovať aj menej presne prijímače GPS
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s polámou metódou a terénne merania použiť na doplnenie
fotogrametrického vyhodnotenia.

Terestrické meranie s modemými geodetickými prístrojmi
(napr. meranie polohy a nadmorskej výšky určitého bodu v te-
réne elektronickým tachymetrom), fotogrametrické vyhod-
notenie (napr. určenie modelových priestorových súradníc na
jednoznačne danom bode na fotogrametrickom modeli)
a spracovanie týchto údajov v roznych formách (mapy, digi-
tálny model reliéfu, číselné a grafické prehfady, apod.) sa stá-
vajú rutinnou záležitosťou. Rozhodujúcim a najvýznamnej-
ším momentom pre celkový výsledok je však predchádzajúce
určenie prvku (bod, línia), ktorý je treba následne merať. Za-
tiaf čo pri terestrickom meraní určenie predmetu merania je
jednoznačné, pri fotogrametrickom vyhodnotení je potrebné
na jeho určenie v mnohých prípadoch hfadať rozne znaky,
resp. súvislosti. Tu okrem rutinného vyhodnocovania nastu-
puje jeho neoddelitefná zložka - fotointerpretácia, pomocou
ktorej sa najprv predmety merania určia a až potom možno
robiť samotné fotogrametrické vyhodnotenie. A v tomto prí-
pade je treba zvážiť aký fotografický materíál sa použije.
Z hfadiska interpretácie možno jednoznačne povedať, že fa-
rebné infračervené materiály poskytujú podstatne širší pries-
tor na určenie roznych prvkov. Táto výhoda nastupuje najma
vtedy, ak okrem tvorby ZLM sa vyhotovujú rozne tematické
a účelové mapy, kde ich obsah možno vhodné doplňať po-
znatkami z interpretácie. Okrem toho hospodáme využitie
farebných infračervených snímok je aj v tom, že ich možno
použiť v ďalších oblastiach lesníctva, najma v oblasti zisťo-
vania zdravotného stavu lesa. V oblasti lesníckeho mapova-
nia sa prevážne používajú čiemobiele letecké meračské
snímky. Rozsiahle experimentálne merania a rozbory pres-
nosti preukázali, že pri analógovom fotogrametrickom vy-
hodnotení leteckých meračských čiemobielych a farebných
infračervených snímok v Ml: 15 000 boli pre podrobné body
dosiahnuté prakticky rovnocenné výsledky pre stredné polo-
hové i výškové chyby (mxy = 0,38 m, resp. 0,45 m a mH =
= 0,59 m, resp. 0,62 m). Aj keď zhotovenie čiemobielych sní-
mok je lacnejšie, podstatne širšia možnosť interpretácie na
farebných infračervených snímkach (najma na tematický ob-
sah roznych účelových lesníckych máp) podporuje ich raci-
onálnejšie využitie. Podrobne o možnostiach využiti a týchto
snímok je uvedené v [8]. Okrem iného je v [8] uvedené po-
rovnanie identifikácie hraníc lesných porastov na čiemobie-
lych a farebných infračervených snímkach. Lepšie interpe-
tačné možnosti zvýšili úspešnosť identifikácie hraníc
porastov na infračervených snírnkach o cca 12 % (z povod-
ných 70 % na 82 %).

Lesnícke mapovanie má z pohfadu tvorby mapového diela
špecifické postavenie. Lesnícke mapy spájajú elementy to-
pografickej a tematickej kartografie. Najednej strane vystu-
pujú požiadavky na primeranú presnosť, na druhej strane je
tu široká škála požiadaviek na tematické zobrazenie roznych
špeciálnych lesníckych prvkov. Z tohto dovodu aj získavanie

prvotných informácií na tvorbu lesníckych kartografických
diel je vefmi roznorodé. Terestrické meranie v zalesnených
členitých horských terénochje mimoriadne náročné aje preto
snaha obmedziť ho na minimum. Optimálne na terestrické
merania sa ukazuje kombinácia GPS s metódou polygóno-
vých ťahov a polámou metódou. Snaha o racionalizáciu ma-
povacích prác v lesníctve posúva informačné zdroje predov-
šetkým do oblasti fotogrametrie. V posledných rokoch je
jednoznačný nástup digitálnej fotogrametrie a trend využí-
vania takých fotografických materiálov, ktoré pri veľkom
množstve kvalitatívnych informácií o stave lesa zaručujú aj
priemeranú presnosť. Ako optimálne v tomto smeru sa uka-
zujú farebné infračervené letecké meračské snímky.
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Kvalita bázy údajov (BÚ) Z dvoch hfadísk - Z poh/ádu producenta aj používatefa. Rozlišujú sa dva základné komponenty kva-
lity, a to kvantitatívne a nekvantitavívne. Dalej sa hovorí o metódach hodnotenia kvality geoúdajov s návrhom dokumentácie
hodnotenia kvality a tvorby metaúdajov pre BÚ. Východiskom na riešenie problematiky sú predovšetkým medzinárodné štan-
dardy ISO 19I13, 19I14, 19I15 [Il, 12, 13}.

Database quality is valuated Jrom two points oj view - oj producer and oj user view. Two basic quality components are
distinguished: the quantitative and non-quantitative one. Methods oj geodata quality valuation are mentioned and documen-
tation oj metadata quality and production are proposed. Solution to solving this problem may be Jound preJerably in interna-
tional standards ISO 19I13, 19I14, 19I15 [11, 12, 13}.

Hodnota informácií v báze údajov (BÚ) sa priamo vzťahuje
na kvalitu, a preto informácie o kvalite dostupných súborov
údajov sú životne doležité v procese výberu, pretože mož-
nosti pre používatefa vybrať si akýkofvek súbor údaj ov sa
stále rozširujú. Bázy geografických údajov by sa mali v ras-
túcej miere vzájomne sprostredkovať, vymieňať a využívať aj
na iné účely, ako povodne zamýšfali ich tvorcovia.

V súčasnosti používatelia pristupujú k údajom z hfadiska
roznych úrovní kvality údajov. Vefmi presné údaje sú poža-
dované niektorými používatefmi za istým ciefom, na iné
účely postačia menej presné údaje. Vzhfadom na tento fakt
sa informácia o kvalite geografickej informácie (GI) stáva
rozhodujúcim činitefom pri ich používaní.

Ciefom popisu kvality GI je teda umožniť výber súborov
GI, ktoré najlepšie vyhovujú potrebám alebo požiadavkám
daného použitia. Heterogenita geoúdajov používaných v geo-
informačných systémoch predstavuje istý problém ich spo-
ločného využitia a integrácie. Preto úplný popis kvality sú-
boru údajov podnieti sprostredkovanie, výmenu a využitie
vhodných súborov GI. Na súbory GI je možné nahliadať ako
na komoditu alebo produkt. Informácie o kvalite GI umož-
ňujú výrobcovi údajov alebo predajcovi vyhodnotiť, ako
dobre vyhovujú kritériám vytýčeným v špecifikácii produktu
a pomáhajú používatefom údajov stanoviť mieru schopnosti
produktu vyhovieť ich požiadavkám.

Báza geografických údajov je podfa [II] definovaná ako sú-
bor jednoznačne identifikovatefných údajov. V prípade bázy
geografických údajov ide o súbor geoúdajov, ktoré popisujú
reálne priestorové objekty geometrickými, časovými a te-
matickými komponentmi. Pri modelovaní bázy geografic-
kých údajov sa kladie doraz na jednoznačný popis polohy,
atribútov a časovej súradnice reálnych objektov v jej špeci-
fikácii, aby sa zaistila ich zrozumitefná reprezentácia v BÚ.

Báza geografických údajov sa zvačša tvorí na všeobecné

použitie, pričom na základe porovnania vytvorenej BÚ s jej
špecifikáciou sa odhadnú parametre kvality vzniknutej BÚ.
Tieto pomáhajú používatefom geografických údajov rozhod-
núť sa, či ponúkaná BÚ vyhovuje ich požiadavkám. Kon-
cepcia hodnotenia kvality vytvára priestor pre producentov
aj používatefov BÚ na jej ďalšie použitie. Producent hodnotí
kvalitu z pohfadu dodržania vopred stanovených kvalitatív-
nych parametrov v jej produktovej špecifikácii. Používatef sa
na základe popisu kvality údajov može rozhodnúť na použi-
tie BÚ na svoj konkrétny účel. Obr. I znázorňuje prístup pro-
ducenta a používatefa k BÚ.

3. Struktúra BÚ a komponenty kvality údajov

Bázu údajov možeme z pohfadujej štruktúry chápať ako bázu
menších súborov údajov, ktoré majú zhodné triedy, atribúty
alebo vzťahy. Podfa spoločných ukazovatefov možeme po-
súdiťjednotlivo kvalitu týchto súborov údajov. Výslednú kva-
litu produktu potom určíme ako sumu kvalít čiastkových sú-
borov tvoriacich bázu. Podfa [II] rozlišujeme dva zák1adné
komponenty kvality:
1. Kvantitatívne ukazovatele kvality údajov:
- Úplnost - porovnáva objekty v BÚ sjej špecifikáciou, pri-

čomje potrebné si podfa [8] uvedomiť existenciu dvoch ty-
poch úplnosti, a to údajovej úplnosti, ktorá je meratefnou
odchýlkou zanedbania zistenou medzi BÚ a jej špecifiká-
ciou a úplnosti modelu, ktorá hovorí o zhode medzi špeci-
fikácou BÚ a realitou. Prakticky je nemožné vyjadriť, či sa
v BÚ nachádzajú všetky informácie o všetkých geoobjek-
toch v záujmovom území, a preto má zmysel hovoriť aj o
úplnosti kontroly, ktorá predstavuje množstvo a rozloženie
kontrolných meraní.

- Logická konzistencia - určuje stupeň dodržania logických
vzťahov prvkov v BÚ. Pri posudzovaní kvality logických
vzťahov BÚ hodnotíme kvalitu geometrických vzťahov (to-
pológie) a kvalitu vzťahov medzi geometrickými a negeo-
metrickými (atribútovými) údajmi.

- Polohová presnost - možno ju podfa [1] a [8] definovať
ako očakávaný rozdiel medzi polohou objektu podfa geo-
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Obr. 1Prístup k hodnoteniu kvality BÚ z pohTadu používa-
teTaa producenta

údajov v údajovom súbore a jeho skutočnou pozíciou, tva-
rom a vefkosťou v realite. Za skutočné hodnoty týchto pa-
rametrov považujeme také, ktoré sú určené presnejšou me-
tódou (napr. geodetickou -, meranie diferenciálnym
globálnym systémom určovania polohy - a pod.). Presnosť
polohy čiarových a plošných objektov nie je doteraz jed-
noznačne určitefná. Preto sa poloha týchto objektov na-
hradzuje oblasťou neurčitosti, tzv. €-pásom - "fuzzy pá-
som", ktorý je definovaný v okolí objektu [6].

- Časová presnosť - hovorí o zhode medzi zakódovanou
a súčasnou časovou súradnicou.

- Tematická presnosť - vyjadruje množstvo správne alebo
nesprávne určených popisných údaj ov a závisí od formy
vyjadrenia atribútov diskrétne alebo spojito. Ohodnotenie
presnosti atribútov vyjadruje percentuálny obsah správne
alebo nesprávne určených popisných údaj ov a mažeme ho
realizovať na základe kontrolných meraní v teréne, resp.
s využitím ortofotosnímok.

2. Nekvantitatívne ukazovatele kvality údajov:
- účel- zámer používania BÚ,
- použitie - popisuje aplikácie, ktoré mažu využiť údaje

zBÚ,
- povod - popisuje zdroje a metódy zberu a tvorby BÚ.

Pre používatefa by bolo vhodné na lepšie popísanie ob-
sahu konkrétnej BÚ doplniť aj ďalšie ukazovatele kvality úda-
jov, ako napríklad: platnosť, ktorá umožňuje určiť dátum vy-
tvorenia údajov alebo dostupnosť, teda určenie autorského
práva na údaje a podmienok ich použitia. Vzťah kvantitatív-
nych a nekvantitatívnych komponentov kvality údajov a ná-
sledná dokumentácia ich parametrov sú schematicky zná-
zomené na obr. 2.

Kvalitu dosiahnutých informácií mažeme v súlade s [2] vy-
jadriť ako funkciu kvality modelova kvality vstupných úda-
jov. Spofahlivosť (resp. neistota) informácií je potom funk-
ciou modelova vstupných údajov. Je teda d6ležité poznať ich

presnosť, spasob zberu a spracovania, čo následne umožňuje
aktualizáciu a dlhodobé udržiavanie údajov.

Hodnotenie kvality BÚ je realizované na základe posúde-
nia komponentov kvality, a to buď na úrovni celej BÚ, sú-
boru údajov, triedy objektov, resp. prvkov. Producent hod-
notí kvalitu údajov porovnaním BÚ s jej špecifikáciou
a popisuje kvalitu produktu, ktorý tvorí, ale nepopisuje všetky
komponenty kvality, ktoré by mohol potenciálny používatef
potrebovať. A tak používatef miestarni supluje funkciu pro-
ducenta a potrebné údaje si doplní.

Výsledkom hodnotenia kvality BÚ producentom je tzv.
"kvalitatívny protokol", ktorý obsahuje podrobný popis tes-
tovania komponentov kvality od charakteristiky BÚ, cez
zdavodnenie jednotlivých volených kritérií až po zhodnote-
nie kvalitatívnych parametrov.

Metódy hodnotenia kvality údaj ov mažeme rozdeliť na:
1. Priame (automatické alebo manuálne):
- interné - napr. kontrola topologických vzťahov geome-

trických údajov,
- externé - napr. kontrola úplnosti geografických názvov,

ktorá vyžaduje porovnanie tabufky názvov v BÚ s kataló-
gom geografických názvov.

2. Nepriame:
- použi tie - pri tvorbe BÚ sa určuje aj jej použitie, to však

maže byť širšie ako určuje jej špecifikácia,
- pavod - napr. porovnanie predpokladanej kvality infor-

mácii z uvedeného zdroje s jeho kvalitou uvádzanou v bež-
nej odbomej literatúre,

- ú čel - maže byť presný alebo všeobecný bez konkrétnej
špecifikácie.
Hodnotenie polohovej presnosti popisuje viac autorov

(napr. J. Kolář, M. Hájek, J. Chalachanová). Vo všeobecnosti
sa používa metóda vzorkovania - na vybranej vzorke údajov
sa posúdi polohová presnosť BÚ. Vofbu oblasti a množstva
údajov na vzorkovanie upravujú aj niektoré normy ISOl),
napr.: ISO 2859 a ISO 3951. Spasob vzorkovania je nutné
podrobne popísať v súbore metaúdajov pre konkrétnu BÚ.
Pre BÚ, ktoré obsahujú málo prvkov je vhodné použiť tzv.
,,100% revíziu", pri ktorej sa skontroluje údaj po údaji a zhod-
notí sa jeho kvalita.

Výsledky hodnotenia kvality je možné vyjadriť dvojakým
spasobom:
• súbor metaúdajov - tento spasob upravuje [11] a [13],
• hodnotiaca správa - obsahuje podrobnejší popis procesu

hdnotenia kvality ako súbor metaúdajov [12],
Na umožnenie fahkej orientácie v záplave geoúdajov, geo-

informácií a z nich vznikajúcich "geoznalostí" podfa [4] je
nutné vytvoriť akýsi návod na ich čítanie a chápanie. Túto
funkciu zabezpečujú metaúdajové katalógy. Medzinárodná
norma ISO 19115 [13] definuje prvky, poskytuje schémy
a zavádza terminológiu metaúdajov. Úlohou metaúdajov je
popísať úplnosť bázy geoúdajov, vrátane úplnosti údajových
zdroj ov, vykonanej kontroly meraní a pod.

Na popis štruktúry metaúdajového katalógu sa využíva no-
tácia jazyka Unified Modelling Language (UML) použitím
rozhrania definovaného ISO 19115 a konceptuálnej schémy
jazyka UML - Object Constraint Language (OCL).

1) Intemational Standard Organization - Medzinárodná organizácia
pre štandardizáciu.
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Protokol hodnotenia
kvality údajov

Nek~tí~~~tele kvality ú~~

účel, použitie, p6vod, platnosf,
dostupnosť, ..

Kvantltatíl'ne ~~atele kvality údajov

úplnosť, logická konzistencia,
polohová, časová a tematická presnosť

Isl19U4
Hodnotiaea

sJlfáva

V súvislosti S narastajúcou informatizáciou spoločnosti a hro-
madením množstva roznorodých údajov je neodmyslitel'ný
systém metaúdajov. Metaúdajová zložka geoobjektov
poskytuje charakteristiku údajového zdroj a, jeho históriu,
správcovstvo, reprezentáciu a špecifikáciu kvality údajov.
Podl'a [5] metaúdaj e sú vo svojej podstate údaje o údajoch,
v prípade geoúdajov potom teda údaje popisujúce tvorcov,
správcov, obsah, reprezentáciu, rozsah, priestorový refe-
renčný systém, kvalitu a administratívne, prípadne obchodné
aspekty využitia digitálnych údajov. Metaúdaje teda spres-
ňujú sposob využitia údajov definovaním oblasti, v ktorej
možeme konkrétne údaje využiť a definovaním kvality úda-
jov, ktorá potom limituje i informácie získané z použitých
údajov.

Komplex metaúdajových záznamov v kombinácii so sprá-
vou údajov a vyhl'adávacími nástroj mi tvorí metainfor-
mačný systém - metaúdajový katalóg [3]. Metainfor-
mačné systémy slúžia na poskytovanie informácií o
existujúcich súboroch údajov širokému okruhu používatel'ov
(najčastejšie prostredníctvom internetu) a prípadne k nim
sprostredkovávajú prístup. Kombináciou elektronického me-
taúdajového katalógu a mechanizmu na získanie údajov
vzniká sklad údajov (tzv. ciearinghouse), ktorý nasmeruje
používatel'skú požiadavku k zdroju požadovanej informácie.

Sekcia metaúdajov o kvalite s prihliadnutím na l13] obsa-
huje základný popis kvality uvažovaného súboru 01. Obsa-
huje dve hlavné triedy metaúdajov, a to: triedu povodu BÚ a
triedu kvantitatívnych ukazovatel'ov kvality údajov. Triedu
povodu tvoria podtriedy: proces tvorby BÚ a zdroj. Triedu
kvantitatívnych ukazovatel'ov tvoria: úplnosť, konzistentnosť,
polohová presnosť, časová presnosť a tematická presnosť.
Členenie metaúdajového katalógu podl'a [13] schematicky
znázorňuje obr. 3.

Dobre navrhnutý model metaúdajov je základom pre dobrú
komunikáciu medzi tvorcom a používatel'om konkrétnej bázy
geografických údajov. Návrh dobrého modeluje samozrejme
determinovaný roznymi faktormi, ale jeden z najd61ežitej-
šíchje vybrať vhodný komunikačný prostriedok na popis jeho
štruktúry.

Obr. 3 Schematické znázornenie členenia metaúdajového
katalógu

V praxi existujú prípady, keď bázu geografických údajov
tvorí viac producentovo Každý z nich dodá časť geografickej
bázy s ohodnotením jej kvality. Katalóg metaúdajov sa vy-
tvorí na záver procesu pre celú BÚ. Výsledkom hodnotenia
kvality jednotlivých BÚ možu byť tzv. "správy hodnotenia
kvality údajov". Správy hodnotenia sú podrobné dokumenty
obsahujúce všetky informácie vznikajúce pri procese hod-
notenia kvality. SÚusporiadané do tabuliek, v ktorých sú jed-
notlivé položky jednoznačne definované [12]. Z takto vysta-
vených správ sa vytvorí výsledná metaúdajová trieda
"Kvalita BÚ x, y". Ak sa ku geografickej báze netvorí kata-
lóg metaúdajov, takáto správa može slúžiť ako prehl'ad kva-
litatívnych parametrov ponúkaného produktu.

6. Štruktúra metaúdajov kvality geografickej bázy na-
vrhnutá pre ZB GIS

D61ežitým predpokladom integrácie geoúdajov v geoinfor-
mačnom systéme je uzákonenie geoinformačných štandar-
dov a noriem na národnej i medzinárodnej úrovni. Výcho-
diskom na vytvorenie geoinformačnej štruktúry a podporu
rozhodovacích, plánovacích a poznávacích činností v Slo-
venskej republike (SR) je štátny informačný systém
(ŠIS). Lokalizačným základom pre ŠIS a ostatné územ ne o-
rientované informačné systémy je automatizovaný in-
formačný systém geodézie, kartografie a katastra
(AIS OKK) v SR.
Súčasťou AIS OKKje aj Základná báza údajov geo-
grafického informačného systému (ZB GIS) tvorená
podl'a [9] s ciel'om poskytnúť základ ne priestorovo lokalizo-
vané 01 o polohe a atribútoch objektov definovaných kata-
lógom objektov s úrovňou obsahovej podrobnosti zodpove-
dajúcej Základnej mape SR 1: 10 000, potrebné na budovanie
tematických informačných systémov tých rezortov, ktoré
majú v zmysle zákona Národnej rady SR č. 21511995 Z. Z. o
geodézii a kartografii kompetencie v oblasti tvorby tematic-
kých štátnych mapových diel. ZB GIS má teda slúžiť ako zá-
kladný systém spravovania 01 pre štátne orgány, samosprávu,
podnikatel'ské subjekty, verejnosť a pod.

Po zosúladení noriem ENV 12657 [14] a ISO 19115 [13].
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR navrhol základnú
štruktúru metaúdajového katalógu pre ZB GIS [10]. Obsa-
huje základné prvky, o ktorých by metaúdajový katalóg mal
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poskytovať informácie. Základné parametre kvality podfa
tohto návrhu sú: povod, celková polohová presnosť, cel-
ková úplnosť, logická zhoda, presnosť atribútov, úroveň
priestorových detailov. Počas tvorby ZB GlS zrejme pri-
budnú ďalšie parametre kvality, ktoré bude nutné hodnotiť,
napr.: časová presnosť a aktuálnosť.

V súčasnosti azda už ani nie je nutné zdorazňovat potrebu
dokumentácie kvality fubovofného súboru údajov. Pri budo-
vaní akéhokofvek súboru údajov sa kladie doraz na uspoko-
jenie potrieb používatefov. Používatelia na základe vlastnej
predpokladanej kvalitatívnej úrovne musia byť schopní po-
súdiť vhodnosť použitia ponúkaného produktu. Producent by
nemal očakávať od používatefa, že vykoná sám zdíhavý pro-
ces hodnotenia BÚ, ale že dokáže prečítať metaúdajový ka-
talóg, resp. protokol hodnotenia kvality údajov. Ak tento pro-
ces používatef zvládne, dokáže sa sám rozhodnúť o použití
ponúkaného produktu. Aby vzájomná komunikácia prebie-
hala bezproblémovo, odporúča sa zvoliť vhodný komuni-
kačný prostriedok. V prípade produkcie geografických BÚ
je odporúčaná notácia jazyka UML.
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Digitálna automatická aerotriangulácia -
využitie v geoinformatike a v kartografii
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Fotogrametrický zber priestorových informácíí predstavuje významný zdroj aktuálnych informácií o území. Pokrytie územia
leteckými snímkami alebo satelitnými obrazmi vyžaduje ich geometrické prepojenie do tvaru digitálnej ortofotomapy, ktoré
možno dosiahnuť pomocou digitálnej automatickej aerotriangulácie (DAAT) a vlícovacích bodov. Pritom sa využívajú najmii
prvky digitálnej snímkovej korelácie, automatizovaného výberu spojovacích bodov v pásmach stereoskopického, trojnásob-
ného a priečneho prekrytu s využitím štatistického porovnávania podobnosti obrazov a následného zviizkového vyrovnania.
Di3ležitýmfaktorom výslednej presnosti DAAT a digitálnej ortofotomapy je kvalitatívny výber a zmeranie vlícovacích bodov
v teréne a určenie ich zodpovedajúcej polohy na snímkach, čo sa prejaví priaznivo na výsledných zvyškových chybách DAAT.

Photogrammetric geospatial information acquisition represents an important source of actual information about landscape.
Covering of land by air photography or satellite images requires their geometric merging into the shape of digital orthopho-
tomap, this can be achieved by digital automated aerotriangulation (DAAT) and by control points. Mainly elements of digital

http://www.rational.coml
http://www.geodesy.gov.sk/
http://www.gku.sk/
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picture correlation, automated selection oj connecting points in zones oj stereoscopic, triple and transverse overlay are app-
lied with using oj statistic comparison oj picture similarities and successive bundle adjustment. An important Jactor oj resul-
ting accuracy oj DAAT and oj digital orthophotomap is quantitative selection and survey oj control points in the field and de-
termination oJtheir corresponding positions on photographs that is positively manifested on residual errors oj DAAT.

Geoinfonnatika predstavuje systém, ktorý integruje vedné
poznatky, technológiu, tvorbu a prevádzku geografických in-
fonnačných systémov (GIS), ako aj ich vedecko-poznávacie
zložky. Pritom využíva geovedné disciplíny ako napr. geo-
grafiu, kartografiu, geodéziu, mapovanie, fotogrametriu a diaf-
kový prieskum Zeme (DPZ). Pomocou nich sa študuje, me-
ria a zobrazuje geopriestor, čím sa vytvára vlastný aparát
priestorovej geoinfonnatiky [12].

Vedný odbor geoinfonnatika skúma tie isté javy a procesy
ako uvedené geovedné disciplíny, ale pritom využíva svoje
odlišné a osobitné metódy, prostriedky a nástroje výskumu.
Hlavnými z nich sú: geopriestorové modelovanie, digitálne
mapovacie metódy a ďalšie špeciálne disciplíny GlS.

S rozvojom rudských aktivít narastá ponuka geopriestoro-
vého usporiadania údajov, ich zberu, spracovania a distribú-
cie. Geografické infonnácie, resp. geopriestorové infonná-
cie detenninujú ďalší ekonomický rozvoj štátu a súčasne
zdokonafujú prístup k prírodným zdrojom a k životnému
prostrediu. V jednotlivých štátoch postupne vzniká národná
priestorová údajová infraštruktúra definovaná ako technoló-
gia, štandardy a rudské zdroje potrebné na zber, spracovanie,
uchovanie a dokonalejšie využitie priestorových údajov.

Geografické - geopriestorové údaje predstavujú infonná-
cie, ktoré určujú geografickú - geodetickú polohu a charak-
teristiky prírodných a umelých - antoprogénnych objektov
a hraníc na zemskom povrchu. Uvedené priestorové infor-
mácie získavame pomocou metód: DPZ, globálneho systému
určovania polohy (GPS) a ďalších geodetických metód a tech-
nológií.

Významnou funkciou GIS je tvorba tematických máp, pri
ktorých sa uplatňujú nástroje kartografického modelovania,
kartografickej interpretácie a kartografickej reprezentácie [11].

Pritom mapa predstavuje abstraktný model reálneho prie-
storu, kde sa zobrazuje priestorové rozloženie súboru prv-
kov, ich atribúty a ich vzájomné vazby s uplatnením mapo-
vej syntaxe a mapovej algebry [9].

Mapu možno chápať aj ako nositera priestorovej infonná-
cie v reálnom priestorovom systéme, kde sa prejavuje priama
nadvliznosť kartografie, DPZ a fotogrametrie. Aktuálne in-
fonnácie o reá1nom priestorovom systéme na zemskom po-
vrchu nám dokážu sprostredkovať letecké meračské snímky
(LMS) a metódy digitálnej fotogrametrie alebo digitálne ob-
razy získané snímač mi DPZ. Pomocou digitálnej automatic-
kej aerotriangulácie (DAAT) možno precízne spájať digitali-
zované snímky a družicové obrazy do ortofotomáp, a tieto
ďalej využiť na kartografické modelovanie.

Digitálna fotogrametria a digitálne fotogrametrické systémy
utvorili nové predpoklady na využitie digitálnej aerotriangu-
lácie tým, že manuálne spracovanie v analytickej fotogra-
metrii bolo nahradené automatizovanými postupmi, najmli
aplikáciami digitálnej obrazovej korelácie a digitálneho pri-
raďovania - image matching.

Takto bol postupne vytvorený systém DAAT, ktorý gene-
ruje blokovú konfiguráciu, automaticky vyberá spojovacie
body bloku a priraďuje im presnosť pod úrovňou priestoro-
vého rozlíšenia tzv. sub-piexlovú presnosť. Krúčovým prv-
kom systému DAAT je trojrozmerný (3D) blokový systém,
ktorý obsahuje infonnáciu o pokrytí daného priestoru digi-
talizovanými snímkami - obrazmi.

Hlavnými prvkami systému DAAT sú podľa [14]:
- automatická prípravná fáza, 1. j. projekt DAAT, vrátane au-

tomatického výberu spojovacích bokov bloku, s využitím
digitálnej obrazovej korelácie,

- automatický prenos spojovacích bodov v rámci strereo-
skopického, trojnásobného a priečneho prekrytu snímok,
ktoré musia splňať exaktnú polohu bodov bloku na všet-
kých obrazoch,

- zvýšenie spoľahlivosti blokového vyrovnania zvličšením
počtu spojovacích bodov v bloku,

- automatická detekcia hrubých chýb,
- poskytnutie ďalších produktov, napr. fotomozaiky.

Vstupom DAAT sú digitálne snímky, resp. obrazy so zná-
mou vnútornou orientáciou, schéma usporiadania jednotli-
vých snímok v pásoch a v bloku, parametre fotogrametric-
kej kamery a priestorové súradnice vlícovacích bodov.
Vlícovacie body je potrebné manuá1ne odmerať pred vytvá-
raním bloku.

S cierom rýchlej manipu1ácie s obrazovým súborom bola vy-
vinutá technológiajednotlivých stupňov obrazovej pyrarnídy
ako roznych stupňov rozlišovacej úrovne obrazového súboru.
Vytvorené stupne obrazovej pyramídy sú uložené v rovna-
kom súbore ako originálne obrazové údaje a pomáhajú soft-
véru významne znížiť čas potrebný na zobrazenie príslušného
stupňa pyrymídy (obr. 1).

br.dané prvky

stupeň 2 - roz/íšenie snímky J:2 vyhfadávacia oblasť

VI;"~-!-"'\-\.7--C-ier""~'Váúroveňpyr.núdy

stupeň I _ rozlíšenie snímky J.' I ~ / ciefo1
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Prvou úlohou DAAT je generovať blok s využitím výcho-
diskovej - najnižšej úrovne obrazovej pyramídy. Východis-
kový, približný blok obsahuje schému snímok, východiskové
parametre vonkajšej orientácie a približný digitálny model
reliéfu (DMR) daného územia. Táto informáciaje využitá pri
druhej úlohe, kde je vybraný vhodný blok. Výsledky uvede-
ných dvoch úloh sa zobrazujú a možno ich potom editovať,
čo tvorí tzv. prípravnú fázu.

Prenos bodov a fáza merania sa realizujú v dvoch krokoch.
Prvým krokom sú zlepšené aproximácie pre blok bodov,
ktoré musia byť vypočítané pred precíznou procedúrou pri-
raďovania, ktorou nasledujúca úloha začína. Posledný krok
tvorí interaktívna úloha, ktorá dovofuje používatefovi analy-
zovať výsledky a špecifikovať výstupný formát nameraných
údajov.

Úlohou vytvorenia bloku obrazov je generovať referenčný
systém pre všetky obrazy v projekte DAAT pomocou kto-
rého sa uskutočňuje automatický výber bodov bloku. Body
bloku sú matematicky premietané do obrazov s vysokým roz-
líšením, a tak poskytujú cenné informácie o polohe stredu
snímok, resp. o polohe projekčných centier. Blok obrazov sa
vytvára postupne pripájaním jednotlivých obrazov pomocou
automatickej digitálnej vzájomnej orientácie a spájaním jed-
notlivých modelov do pásu.

Tomuto kroku predchádza digitálne riešenie vnútomej orien-
tácie automatickým meraním rámových značiek digitalizo-
vaných obrazov.

Digitálne riešenie vzájomnej - relatívnej orientácie predpo-
kladá automatické meranie orientačných bodov dvojice digita-
lizovaných obrazov. Automatická vzájomná orientácia tvorí
jadro pri stereoskopickom spracovaní obrazov digitalizovaných
snímkových dvojíc. Predstavuje hlavnú procedúru na automa-
tizáciu ďalšíchprocedúr, ako aj na automatizované systémy pre-
nosu bodov medzi viacej ako dvoma snímkami, 1. j. pri viac-
násobnom priraďovaní obrazov - multi image matching.

Digitálne riešenie automatickej vzájomnej orientácie vy-
chádza z podmienky komplanámosti vektora základnice
ba pretvorených snímkových vektorov r' ar", ktoré možno
analyticky vyjadriť známymi vzťahmi podfa [2] rovnicou
(b" r'J r" = O,resp. v tvare determinantu

Ak sa využíva tzv. závislá vzájomná orientácia, resp. vzá-
jomná orientácia s priradením snímok, potom vektor r" na-
hradíme r'. Linearizáciou takto upravených vzťahov (1) pre
neznáme parametre vzájomnej orientácie d~, dmz,dl(z, d abyz,
dbxz,dzz pravej snímky potom dostaneme tieto rovnice opráv:

bx by bz bx by bzj bx by bz
v = x' y' z' dlpz+ x' y' Z dmz+ x' y' z' dl(z-

-Z" O i" O z" _)1" y" -x" O

x' z'
x'z'

I I bx by bz
dbyz + ~,,1;,dbzz + x' y' z' .

x Z -;1' cct, cctl
Á Y Z

Ako uvádza napr. Schenk [1], na riešenie automatickej vzá-
jomnej orientácie na najvyšších úrovniach pyramidy bolo vy-
užité priradovanie základných zložiek obrazu, tzv. Feature
Based Matching (FBM), ktoré bolo založené len na vlast-
nostiach bodu s využitím jeho geometrických charakteristík.
Na najnižšej úrovni pyramídy sa využíva priraďovanie me-
tódou najmenších štvorcov (MNŠ) na základe rádiometric-
kých charakteristík bodu, tzv. Least Square Matching (LSM).

Týrnitoprocedúrarni je v priehehu riešenia automatickej vzá-
jomnej orientácie nájdených niekofko desiatok až stoviek bo-
dov. Na základe ich automatického merania sú potom určené
parametre vzájomnej orientácie s vysokou, takmer absolútnou
presnosťou na úrovni 0,1 až 0,2 obrazového prvku [7], [14].

Využitie závislej relatívnej orientácie zabezpečuje, že rotá-
cie a translácie nového obrazu sú určené vzhfadom na pred-
chádzajúci model, resp. súradnicový systém a mierka nasle-
dujúceho modelu sa určí na základe spojovacích bodov
v pásme trojnásobného prekrytu. Proces formovania bloku
začína výberom a určením spojovacích bodov medzi sused-
nými pásmi, pričom sa uplatňuje ten istý sposob určovania
bodov ako pri automatickej vzájomnej orientácii. Priečny
prekryt 20 až 30 % dovofuje vybrať na vytvorenie bloku au-
tomaticky niekofko desiatok spojovacích bodov.

2.6 Blokový systém

Jedným z kfúčových charakteristík DAAT je 3D - priesto-
rový systém bloku, ktorého rovina x, y je zobrazená do mríež-
ky, čo tvorí blokový systém pokrytia obrazmi. Hlavnou úlo-
hou tohto systému je poskytovanie informácií o pokrytí zem-
ského povrchu obrazmi počas spracovania bloku snímok
DAAT. Toto pokrytie obrazmi je potom počítačovo analyzo-
vané a v rámci pozdlžnych a priečnych prekrytov sú auto-
maticky vyberané spojovacie body, ktoré sú merané v rast-
rovom formáte.

2.7 Výber bodov bloku

Úlohou tejto funkcie je automaticky určiť vhodný blok bo-
dov, poloha ktorých sa automaticky vypočíta na základe pra-
covnej funkcie merania.

Blokový systém obsahuje všetky nevyhnutné informácie na
automatický výher bodov bloku v priestoroch pozdlžneho prek-
rytu 60 % a priečneho prekrytu 20 až 30 %. V tomto prípade
sú body bloku vyherané najprv v priestoroch pokrytých 6 sním-
karni, 1. j. 4 stereomodely v dvoch susedných pásoch (obr. 2).

IIvllcovacle body

• územle v prekryte
snlmok

--_._...,a-~predbefné prlrad'ovanie
vo vietkých komblnáclach
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Úlohou viacnásobneho priraďovania je určiť presnú polohu
zodpovedajúcich si bodov v n-obrazoch, t. j. v pásmach ste-
reoskopického a trojnásobného prekrytu a susedného pásu
(obr. 2). Pritom všetky uvedené obrazy prispievajú súčasne
na spresnenie výslednej polohy bodu v priestore. Na prira-
denie 6 obrazov, (zo 6 snímok) sa využívajú rádiometrické
charakteristíky obrazov, tzv. LSM, čo je hlavná výhoda
DAAT.

Presnosť priradenia je porovnávaná s vefkosťou obrazo-
vého prvku. Dvojice bodov s reziduami viičšími ako je roz-
mer obrazového prvku vynásobeného mierkovým číslom sa
považujú za hrubú chybu a pred zviizkovým vyrovnaním
v bloku sa vylúčia z ďalšieho výpočtu.

V klasickej analógovej, resp. analytickej fotogrametrii pri-
tom operátor uskutočňoval priradenie bodov pomocou stereo-
skopického nastaveni a len pre jednu stereoskopickú dvojicu.

2.9 Vyrovnanie bloku bodov - zviizkové blokové
vyrovnanie

Základnou myšlienkou vyrovnania zviizkov lúčov bloku
(zviizkové blokové vyrovnanie - bundle block adjusstment)
je v podstate digitálne riešenie vonkajšej orientácie bloku ob-
razov s vyrovnaním MNS, čO predstavuje vlastne digitálne
riešenie absolútnej orientácie bloku obrazov.

Matematickým modelom vyrovnania zviizku lúčov bloku
je analytická formulácia perspektívneho zobrazenia, známa
ako podmienka kolineárnosti snímkového vektora ,. a vek-
tora bodu Tp. Podmienku kolineárnosti (obr. 3) možno vy-
jadriť vektorovou rovnicou napr. podfa [2]

kde M je matica ortogonálnej transformácie,
To je vektor projekčného centra.

Úpravou týchto rovníc dostaneme vektorovú rovnicu,
ktorá vyjadruje podmienku kolineárnosti snímkového vek-
tora T' s vektorom bodu Tp

P(x,y,z) P(U,v,w)

Obr. 3 Kolineámosť snímkového vektora r' a vektora priestorového
bodu rp

T' = 1M-l (T- To)·

Úpravou vektorovej rovnice a prechodom na ich jednot-
livé zložky dostaneme rovnice perspektívneho zobrazenia,
resp. centrálnej projekcie v tvare:

mlI (Xj - XOi)+ m2l (yj - YOi) m3l (Zj - ZOi)
m13(Xj - XOi)+ m23 (yj - YOi)m33 (Zj - Zo;)

(5)
mu(xj - XOi)+ m22 (yj - YOi) m32 (Zj - ZOi)
m13(Xj - Xo;) + m23 (yj - Yo;) m33 (Zj - Zoi)

kde x' ij, y' ij sú snímkové súradnice bodu j v snímke i,
Xj, Yj sú súradnice bodu na zemskom povrchu.

Uvedené rovnice vyjadrujú funkčný vzťah medzi snímko-
vými súradnicami x', y', modelovými súradnicami x, y,
Z a parametrami vonkajšej orientácie, t. j. súradnicarni pro-
jekčných centier Xo, Yo, Zo a rotáciami tP, co, K:.

Vzťahmedzi snímkovými a modelovými súradnicami a pa-
rametrami vonkajšej orientácie je nelineárny, preto je po-
trebné na výpočet parametrov vonkajšej orientácie rovnice
(5) linearizovať.

Linearizáciu podmienkových rovníc kolineárnosti (5)
uskutočníme rozvojom do Taylorovho radu pre počiatočné
hodnoty projekčných centier Xo, Yo, Zo a počiatočné hodnoty
rotácií tP=W=K'=O. Neznáme zmeny prvkov vonkajšej orien-
tácie dxo, dyo, dZo, dtP, dco, dK: vzhfadom na uvedené počia-
točné hodnoty a neznáme zmeny určovaných priestorových
súradníc bodu objektu dxj, dYj, dzj potom vyjadríme pomo-
cou parciálnych derivácií funkcií Fx' a Fy' podfa uvedených
neznámych. Rovnice opráv pre snímkový bod, resp. foto-
grametrický lúč nadobudnú tvar

I oFx' oFx' oFx' oFx' oFx'Vx ij + -- dtPi+ -- dcoi+ -- dK:i+ -- dxOi+--
OtPi ocoi oK:; Oxoi ()YOi

oFx' oFx' oFx' oFx' ,dyo'+ -- r1~ . + -- dx + -- dy· + -- dz· + Fx (O)= O
I OzOi U<.(), Oxj J ()yj J Ozj 1

(6)
, oFy' OFy' oFy' oFy' OFy'

Vy ij + -- dtPi+ -- dCOi+ -- dK:i+ -- dxOi+ --
OtPi ocoi oK:; OxOi ()YOi

oFy' oFy' oFy' oFy' ,
dYOi+ OzoidZoi+ Oxj dxj + ()yj dYj + Ozj dzj + Fy (O)= O,

kde Fx' (O)a Fy'(O) predstavujú hodnoty funkcie (5) pre po-
čiatočné hodnoty vonkajšej orientácie.

Ak označíme jednotlivé parciálne derivácie pri neznámych
parametroch vonkajšej orientácie bil" .bI6, resp. b21... b26, pri
neznámych zmenách priestorových súradníc b1700 .bI9, resp.
b27°o .b29, pre rovnice opráv dostaneme

dtPi
dcoi
dK:i +dxOi

dYOi
dZoi

(
~:) + (FX' (O)) = O,
dzi Fy'(O)
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resp. na zjednodušený zápis rovníc opráv vo vektorovom
tvare

kde ~i - opravy parametrov vonkajšej orientácie,
/J,'j - opravy priestorových súradníc.

Rovnice opráv (7) tvoria všeobecný matematický model,
ktorý treba upraviť pre parametre vonkajšej orientácie a pre
vlícovacie body, podrobnejší opis nájdeme napr. v [15]. SÚ-
časné riešenie a vyrovnanie fotogrametrických zvazkov lú-
čov, ktoré vytvárajú spoločné priestorové bloky objektu (obr.
4) sa realizuje tzv. zvazkovým vyrovnaním bloku snímok
MNŠ - bundle block adustment, čím sa dosiahne presnejší
výpočet nových zhustených priestorových bodov objektu
a získa sa tak informácia o dosiahnutej presnosti DAAT pre
každý nový určovaný bod.

3. Využitie DAAT na fotogrametrický zber priestoro-
vých informácií o krajine

Uvedený postup DAAT bol realizovaný v lokalitách Kopáč
[10], Chopok [13] a pri tvorbe ortofotomáp v povodí rieky
Hron [4], [5], v prostredí digitálneho fotogrametrického
systému ImageStation, pomocou modulu Match-AT.

Na potreby riešenia projektu [10] v lokalite Toporové hony,
ostrov Kopáč Guhovýchodná časť Bratislavy), boli z Topo-
grafického ústavu Armády Slovenskej republiky (TOPÚ
ASR, dnes Topografický ústav Ozbrojených sil Slovenskej
republiky) Banská Bystrica, zapožičané archívne LMS.

Šesťčiemo-bielych archívnych LMS z roku 1995 bolo vy-
hotovených radovou leteckou fotokamerou Zeiss LMK 2000
s korekciou zmazu s konštantou fotokamery f= 152,14 mm.
Mierka snímky bola Ms = 1:25 280 a relatívna výška letu
3 850 m. Hodnoty pozdlžneho prekrytu snímok dosiahli 60 %
a priečneho prekrytu 30 %.

LMS boli následne digitalizované do formátu T1FF ploš-
ným snímkovým skenerom Helava DSW 200 s rozlíšením
1200 dpi v TOPÚ ASR Banská Bystrica. Geometrické rozlí-
šenie zodpovedalo vel'kosti obrazového prvku 20,9 Ilm čo
predstavovalo v skutočnosti 0,53 m. Čiemo-biele LMS vo

formáte T1FF s 256 úrovňami šedi boli zaregistrované na CD
nosičoch, čím bol vytvorený rastrový obraz LMS záujmo-
vého rovinného územia.

Na spracovanie digitálnym fotogrametrickým systémom
ImageStation museli byť LMS konvertované do formátu
JPEG-Intergraph, pričom bol využitý kompresný faktor Q = 10.
Na využitie DAAT bolo pre každý LMS vytvorených 6 úrovní
obrazových pyramíd.

Ďalším krokom bolo určenie priestorových sÚfadníc vlí-
covacích bodov. Hoci sa v záujmovej lokalite pri fotogra-
metrickom nálete uskutočnila signalizácia bodového pol'a,
jeho hustota bola nedostatočná. Domeranie vlícovacích bo-
dov sa uskutočnilo elektronickou tachymetriou a metódou
merania GPS.

Polohová presnosť vlícovacích bodov pri meraní GPS bola
charakterizovaná strednou chybou:

a ich výšková presnosť bola určená viacnásobným meraním
v hodnote

DAAT danej lokality sa spracovávala v prostredí digitál-
neho fotogrametrického systému ImageStation [3]. Vstup-
nými informáciami boli okrem údajov o fotokamere, hlavne
informácie o náletových osiach, ktoré poslúžili ako podklad
na vytvorenie bloku 6 LMS záujmového územia.

Nasledovalo určovanie prvkov vnútomej a vonkajšej, t. j.
vzájomnej a absolútnej orientácie, s následným zvazkovým
blokovým vyrovnaním.

Vnútomá orientácia snímok sa riešila s využitím automa-
tického vyhradávania rámových značiek. Prostredie DAAT
vyžadovalo, aby sa transformácia digitalizovaných snímok
do snímkového súradnicového systému fotokamery usku-
točnila pomocou afinnej transformácie. Zvyškové chyby
snímkových súradníc po afinnej transformácii charakterizo-
vali stredné chyby mx'y' = 2,3 až 5,1 j1m

podra získaných výsledkov možno konštatovať, že dosia-
hnuté zvyškové chyby po afinnej transformácii s automatic-
kým vyhradávaním rámových značiek sú porovnaterné s chy-
bami pri manuálnej technike merania.

Keďže nástroje priraďovania DAAT majú limitované roz-
patie, bolo potrebné, aby sa snímkové oblasti, ktoré budú na-
vzájom priraďované, dostatočne prekrývali. Ďalej bolo po-
trebné zadať približné súradnice projekčných centier prvej
a poslednej snímky v páse. Keďže neboli k dispozícii údaje
signálu GPS, zadali sme ich približné hodnoty s presnosťou
200 m. Experiment ukázal, že to plne postačuje.

Nasledovalo určenie snímkových súradníc vlícovacích bo-
dov. KeĎŽesme chyby výškových deformácií v bloku chceli
obmedziť na minimum Geho prehnutie alebo skrútenie
z dovodu nedostatočného počtu vlícovacích bodov), využili
a odmerali sme 7 oblastí vlícovacích bodov, pričom v každej
z nich boli 2 vlícovacie body (obr. 5).

Na základe približných súradníc projekčných centier sa
potom uskutočnil automatizovaný výber orientačných a spo-
jovacích bodov s následným priradením do ostatných obra-
zov bloku.

Ďalej nasledovalo nastavenie stratégie priraďovania a sta-
novenie východiskovej, najvyššej úrovne pyramídy a stano-
venie počtu nájdených orientačných bodov v koncovej - naj-
nižšej úrovni obrazovej pyramídy. Najvyššiu 6. úroveň
pyramídy predstavovalo relatívne rozlíšenie 668 j1m. V rámci
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o vlícovací bod

nej sa uskutočňoval výber oblastí budúcich orientačných bo-
dov, na základe ktorých sa metódou FBM automaticky ur-
čovali parametre vzájomnej orientácie.

Proces automatickej vzájomnej orientácie pokračoval na
úrovni nižších obrazových pyramíd, až po úroveň 2. pyra-
mídy. Zároveň pokračoval proces hl'adania a spresňovania
spojovacích bodov a výpočet strednej kvadratickej odchýlky
meraných obrazových súradníc O(), ktorá nakoniec dosiahla
0,43 obrazového prvku, čo predstavuje v grafickom rozlíšení
8,9 f.1m.

V poslednom stupni obrazovej pyramídy sa pomocou me-
tódy LSM vygenerovali spojovacie body v spresnených spo-
jovacích miestach vo viacnásobných prekrytoch (tab. 1). Pre-
tože oblasť 6-násobného prekrytu bola vel'mi malá, algo-
ritmus výberu v ňom nenašiel žiadne spojovacie body.

Celkový čas prirad"ovania spojovacích bodov a prenosu do
ďalších stupňov snímkovej pyramídy pre blok 6 snímok au-
tomatickej aerotriangulácie bol okolo 10 minúl. To znamená

že výpočtový čas na jednu snímku bol menej ako 2 minúty.
Kritériom automatickej vzájomnej orientácie boli zvyš-

kové vertikál ne paralaxy (tab. 2), ktoré dosiahli hodnoty 5, I
až 7,1 f.1m. Hodnota vertikálnej paralaxy 9,3 f.1m sa dosiahla
na stereoskopickej dvojici, ktorú pokrývala pol'nohospodár-
ska a lesná krajina.

Zvazkovým blokovým vyrovnaním boli určené aj prvky
vonkajšej orientácie pre každú snímku (tab. 3).

Výsledky DAAT sú zhrnuté v tab. 4. Vyrovnanie bloku je
charakterizované pomocou zvyškových chýb na vlícovacích
bodoch, pričom ich počet je značne vačší ako býva obvykle
pri riešení analytickej aerotriangulácie. Náš experiment bol
založený na myšlienke určiť parametre vonkajšej orientácie
maximálne spol'ahlivo, preto sme vlícovacie body volili ako
dvojice bodov v blízkom okolí jedného vlícovacieho bodu.
Z hl'adiska merania metódou GPS to predstavovalo zanedba-
tel'nú stratu času.

Výsledky DAAT (tab. 4) ukazujú, že odmeranie vlícova-
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cích bodov sa realizovalo s maximálnou presnosťou. Je sa- Tab. 2 Zvyškové vertikálne paralaxy - lokalita Kopáč
mozrejmé, že v takomto prípade ich počet mohol byť pod-
statne menší. Presnosť určenia parametrov vonkajšej orien-
tácie charakterizovali stredné chyby na úrovni I. stupňa
obrazovej pyramídy takto:

Stredné hodnoty zvyškových chýb na vlícovacích bodoch
dosiahli hodnoty

Stredné chyby určenia priestorových súradníc bodov ob-
jektu určené zvazkovým blokovým vyrovnaním pomocou
DAAT dosiahli hodnot

3.2 Využitie DAAT v lokalite dolný úsek rieky
Hron

Na základě požiadavky Výskumného ústavu vodného hos-
podárstva Bratislava bolo potrebné vyhotoviť digitálnu orto-
fotomapu a DMR dolného úseku rieky Hron. Vefký rozsah
riešenia územia dolného úseku rieky Hron vyžadoval spra-
covať značný počet snímok (63) mierky 1:27 000, vyhotove-
ných so stereoskopickým prekrytom 60 %, priečnym prek-
rytom 35 až 40 %. Vefký rozsah riešeného územia si vyžiadal
využitie DAAT.

Záujmové územie bolo rozčlenené na 5 blokov snímok.
Každý blok sa skladal z 8 až 15 snímok [4], [5]. Na potreby
DAAT sa využilo odmeranie vlícovacích bodov metódou
GPS, ktoré boli volené tak, aby každý vytvorený blok sní-
mok bol pokrytý 6-timi trojicami vlícovacích bodov. Ako vlí-
covacie body sme volili hlavne technické objekty kontrastne
zobrazené na LMS, napr. rohy betónových blokov, rohy mo-
stov ale najma rohy a stredy bielych platní na cintorínoch.

Vyrovnaním meraní metódou GPS a transformáciou do sú-
radnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete ka-
tastrálnej (S-JTSK) sme získali priestorové súradnice vlíco-
vacích bodov, ktorých presnosť je podobná ako
v predchádzajúcej lokalite, 1. j. mxy = 0,1 m, mz = 0,2 m.

Prekryt snímok bloku Č. 1 s vyznačeným okolím trojíc vlí-
covacích bodov štvorcovým znakom je zrejmý z obr. 6.

Pomocou DAAT sme dosiahli nasledujúce výsledky. Pre-
tože na riešene rozsahu vstupných údaj ov sa využila kom-

Tab. 1Počet spojovacích bodov v n-násobnom prekryte -lo-
kalita Kopáč

Počet nájdených
s o' ovacích bodov

182
36
15
7
O

Počet orientačných Vertiká!ne paralaxy
Stereomodel bodov mov(J,Ull)
1-255+1-254 84 7,1
1-254+1-253 69 51
2-266+2-265 72 6,3
2-265+2-264 66 9,3

Tab. 3 Parametre vonkajšej orientácie DAAT - lokalita Ko-
páč

SDlmkač.
255
254
253
266
265
264

Tab. 4 Zvyškové chyby na vlícovacích bodoch DAAT - lo-
kalita Kopáč

V skutotnosti V rovin. snlmky
VX VY VZ V(XYZ) PoteI SVX SVY SVZ

Bod [ml [ml [ml [ml lúěov (JIm] (JIm] (JIm]
1 0,20 -0,02 0,03 0,20 2 1,76 -0,20 0,53
14 0,05 -0,52 -0,02 0,52 5 0,38 -4,07 -0,17

14.4 -0,12 -0,11 0,02 0,16 4 -0,98 -0,91 0,19
1001 0,18 0,09 0,10 0,22 2 1,76 0,93 1,49
1002 -0,07 -0,04 -0,14 0,17 2 -0,72 -0,45 -2,13
1003 -0,05 0,31 0,17 0,36 3 -0,41 3,04 2,18
1004 -0,12 -0,06 -0,10 0,17 2 -1,28 -0,62 -1,64
100& -0,17 0,14 -0,03 0,22 3 -1,58 1,27 -0,41
1011 -0,08 0,05 -0,03 0,10 2 -0,78 0,41 -0,45
1014 -0,12 0,26 0,01 0,28 2 -1,15 2,35 0,12
1015 0,28 -0,01 -0,07 0,29 2 2,56 -0,10 -1,33
1011 0,02 0,15 0,02 0,15 2 0,16 1,37 0,39
4100 0,11 0,03 -0,04 0,12 2 0,98 0,27 -0,70
016X -0,29 -0,23 0,04 0,37 2 -2,86 -2,34 0,62
017X -0,06 -0,10 0,03 0,13 2 -0,60 -1,07 0,46
01IX 0,25 0,07 0,01 0,26 2 2,45 0,76 0,08

m,.. my m.. "'-
0,1' 0,19 O,UT 0,17

Tab. 5 Zvyškové chyby na vlícovacích bodoch DAAT - lo-
kalita Hron (1. blok)

V skutočnosti V rovine snímky
VX VY VZ V(XYZ) Počet SVX SVY SVZ

Bod [ml lm] lm] lm] lúčov (JIm] [jllIl] (jllIl]

15 0,52 -0,58 -0,21 0,8 2 4,87 -5,61 -3,35
6 0,47 -0,33 -0,01 0,58 5 3,46 -2,44 -0,14
16 0,44 -0,65 -0,22 0,81 2 4,09 -6,31 -3,51
1 0,33 0,05 -0,01 0,34 2 3,04 0,49 -0,12
7 -0,31 -0,5 0,16 0,61 5 -2,28 -3,67 1,55
28 -0,26 -0,17 0,05 0,31 2 -2,31 -1,67 0,69
18 0,22 -0,04 -0,11 0,25 3 1,99 -0,4 -1,33
11 -0,21 -0,4 -0,06 0,46 2 -1,9 -3,56 -1,08
4 0,21 -0,22 -0,13 0,33 2 1,92 -2,15 -2,12
10 -0,17 -0,1 0,06 0,21 4 -1,31 -0,78 0,65
3 0,17 0,1 0,06 0,21 2 1,59 0,96 0,89
2 0,17 -0,07 -0,05 0,19 2 1,56 -0,68 -0,71
5 0,17 -0,22 0,14 0,31 5 1,23 -1,62 1,35
9 -0,15 -0,44 -0,19 0,5 4 -1,11 -3,33 -2,16
8 0,14 -0,16 -0,08 0,23 5 1,02 -1,2 -0,79
27 0,11 -0,28 0,13 0,33 2 0,95 -2,76 1,92
19 -0,1 0,1 0,04 0,15 3 -0,87 0,98 0,47
26 -0,04 -0,16 0,05 0,17 2 -0,34 -1,54 0,76

m" my mz mxyz
0,25 0,22 0,12 0,21
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.•. bod Štátnej trigonometrickej siete

• vlícovacie body

';,°0 automaticky generované body

presia údaj ov jPEG s Q faktorom 15, dosiahla sa smerodatná
odchýlka spojovacích bodov v hodnote 0,5 obrazového
prvku, čo zodpovedá 7,5 11m.

Digitálne riešenie vnútornej orientácie (s využitím 8 rá-
mových značiek) sa realizoalo s presnosťou, ktorú charakte-
rizujú stredné chyby

Výsledky DAAT bloku Č. I sú zhrnuté v tab. 5. Zvyškové
chyby na vlícovacích bodoch dosiahli priemerné hodnoty
max. 0,25 m.

Vyrovnanie jednotlivých blokov je charakterizované opať
pomocou zvyškových chýb na vlícovacích bodoch a po mo-
cou vyrovnaných hodnót ťotogrametricky určených bodov zo
stredných chýb na spojovacích bodoch. Výsledky sú uvád-
zané v tab. 6.
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Stredné chyby Počet Vyrovnané hodnoty Počet merani

Blok vlicovacich bodov vlicovacich
fotogrametricky Počet orientaěných

bodov urěených bodov snimok a v1icovacich
mx mv mz mxvz mx mv mz bodov

1 0,25 0,22 0,12 0,21 21 0,23 0,24 0,52 12 1550
2 0,25 0,31 0,12 0,26 15 0,31 0,34 0,67 8 665
3 0,12 0,14 0,10 0,13 25 0,22 0,24 0,53 13 1502
4 0,16 0,20 0,05 0,18 22 0,25 0,25 0,58 15 1906
5 0,19 0,25 0,08 0,22 20 0,24 0,26 0,55 15 1575

Výsledky DAAT ukazujú, že vzájomné a absolútne pre-
pojenie jednotlivých snímok a ich transformácia do S-JTSK
boli realizované s vysokou polohovou presnosťou

Uvedená presnosť bola v ďalšom potom využitá pri tvorbe
digitálnej ortofotomapy a pri zbere priestorových údajov pof-
nohospodárskej krajiny.

DAAT predstavuje výrazný prvok automatizácie spracová-
vania digitálnych stereobrazov. Pritom sa uskutočňuje najma
- automatické meranie rámových značiek, a tým riešenie

vnútomej orientácie,
- automatické meranie orientačných bodov, a tým riešenie

vzájomnej orientácie,
- automatický výber spojovacích bodov a ich priraďovanie,
- zvazkové blokové vyrovnanie.

Uvedené automatické funkcie vyžadujú dostatočnú kva-
litu digitálneho obrazu, ale najmajeho dobru textúru. Pri ske-
novaní obrazu s priestorovým rozlíšením 15 až 20 /.lmmožno
teoreticky dosiahnuť subpixelovú presnosť v hodnotách 0,1
až 0,2 obrazového prvku, 1. j. 3 až 4 /.lm v mierke snímky
[7], [14].

V našom prípade pretože sme volili jemne stratovú kom-
presiu obrazu na úrovni cca 0,5 obrazového prvku, s fakto-
rom Q = 10 až 15 sme dosiahli sub-pixelovú presnosť (pres-
nosť menšia ako 1 obrazový prvok, t. j. sub-pixelová pres-
nosť) 0,4 až O,ťN:>brazovéhoprvku. Odchýlky na vlícovacích
bodoch po zvazkovom blokovom vyrovnaní charakterizujú
tieto stredné chyby priestorových súradníc:

Dosiahnutie uvedenej presnosti vo všeobecnosti podmie-
ňuje kvalitný výber vlícovacích bodov v teréne a ich dobrá
textúra obrazu hlavne ak sú vlícovacie body nesignalizované.
V našom prípade sa dobre osvedčili najma biele kamenné
platne na hroboch cintorínov, biele betónové poklopy a iné
betónové okraje mostov a priechodov.

Práca vmikla na základe podpory grantu č. 1/0094/03 udeleného
vedeckou agentúrou VEGA Ministerstva školstva SR a Slovenskej
akadémie vied.
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Aktuálne problémy štandardizácie
geografického názvoslovia

Ing. Dušan Flčor,
Úrad geodézle, kartografie a katastra SR

Vyjasnenie kompetencií pri štandardizácií názvov katastrálnych území medzi katastrálnymi úradmi, správami katastra a Úra-
dom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a riešenie zmien nevhodných názvov. Medzirezortná a medziná-
rodná spolupráca pri riešení názvov hraničných vodných tokov. Dodržiavanie princípov medzinárodnej štandardizácie vo
vzťahu k autorským právam v licenčných kartografických dielach.

Clarification oj competencies during standardization oj names oj cadastral districts between cadastral offices (cadastral autho-
rities) and the Cadastral Authority oj the Slovak Republic. Solution oj changes oj improper names. Cooperation between ad-
ministrative bodies and intemational cooperation at solving names oj boundary water courses. Respecting the principles oj
international standardization related to copyrights in licensed cartographic works.

Rezort geodézie, kartografie a katastra má za sebou plné tri
desaťročia plodnej činnosti v oblasti štandardizácie geogra-
fického názvoslovia [1]. Napriek nesporným výsledkom štan-
dardizačnej činnosti, sprístupnených verejnosti v desiatkach
názvoslovných publikácií, nie je možné konštatovať, že by
bol štandardizačný proces skončený. Vyplýva to z podstaty
problematiky, ktorá v plnej miere absorbuje spoločenský vý-
voj a reaguje na zmeny geografickej reality doma i v zahra-
ničí.

V súčasnom období vystupuje do popredia niekofko pro-
blémov, ktorými sa Úrad geodézie, kartografie a katastra
(ÚGKK) Slovenskej republiky (SR) intenzívne zapodieva.
V prvom rade bolů treba vyjasniť kompetencie medzi ÚGKK
SR a katastrálnymi Úfadmi (KÚ) pri určovaní názvov katas-
trálnych území (k. ú.) s kompetenciami na rozhodovanie
o vzniku a zániku k. ú. Nový problém vznikol zistením, že
existujú oficiálne úradné dokumenty medzinárodného vý-
znamu, ktoré obsahujú nepomenované geografické objekty.
A do tretice ide o problém, ktorý vyžaduje vyjasnenie do akej
miery sa majú rešpektovať autorské práva v relácii medziná-
rodných princípov štandardizácie geografického názvoslovia
pri vydávaní licenčných kartografických diel.

Na niektoré nedostatky pri štandardizácii názvov k. Ú.sa po-
ukázalo už v príspevku [2]. V ňom sa uvádza, že až 195 náz-
voy (5,5 % z celkového počtu 3524 k. Ú.k 1. 7. 1997) nemá
podobu vyhovujúcu prijatým zásadám. V stručnosti zopa-
kujme, že ide o prípady, keď:
- názov k. Ú. sa odlišuje od názvu obce rozlišovacím prí-

vlastkom, napr. Višňové v Gemeri, resp. Višňové v okrese
Revúca, kde rozlišovacím prívlastkomje "v Gemeri",

- názov k. Ú.nerešpektuje vývoj v zastavanej časti obce, pre-
tože naďalej existuje v podobe odlišnej od názvu obce.
Napr. obec SokoIce v okrese Komámo má naďalej dve
k. Ú.Sokolce-Lak a SolkoIce-Thry, napriek tomu, že obec

nemá žiadne časti; navyše názvy so spojovníkom sa pova-
žujú za nevhodné,

- označenie k. Ú.v rámci jednej obce sa nevhodne rozlišujú
rímskymi číslicami, napr.: Ciemy Brod I - Ciemy Brod
IV v rámci obce Ciemy Brod v okrese Galanta.
K uvedeným prípadom pribudli ďalšie, na ktoré v roku

2001 upozornil ÚGKK SR príslušné KÚ, pretože sa zistilo,
že niektoré k. Ú. pozostávajú z viacerých častí a s územím
obce netvoria súvislý celok. Pritom tieto oddelené časti ne-
majú názov a nevedú sa ako samostatné k. ú., čím došlo k po-
rušeniu ustanovenia § 3 ods. 8 katastrálneho zákona [3]. Ako
pOKladuvádzam obec Rajec v okrese Žilina, ktorá ku koncu
roka 2002 mala len 1k. Ú.Rajec pozostávajúce z dvoch častí.
Oddelenú časť (enklávu), z ktorej treba vytvoriť samostatné
k. ú., oddefujú od obce k. Ú. obcí Kamenná Poruba a Ďur-
činá.

Príčin, ktorých d6sledkom je popísaný stav, je niekofko,
počínajúc neúčinným metodickým riadením z centra a kon-
čiac nedocenením závažnosti problému na strane výkonných
zložiek rezortu ÚGKK SR, a to nielen z názvoslovného hfa-
diska, ale aj z hfadiska podstaty a účelnosti existencie k. Ú.
S odstupom času však treba konštatovať, že problém sa rieši
na viacerých úrovniach. V rokoch 2001 a 2002 správy ka-
tastra KÚ vydali vyše 100 rozhodnutí o zmenách názvov k.
ú., pričom to boli prevažne tzv. "prídomkové podoby" s roz-
lišovaCÍm prívlastkom. Napr. názov k. Ú. Závada pri Levoči
sa odstránením prídomku "pri Levoči" zosúhlasil s názvom
obce Závada.

V rokoch 1999 až 2002 riešil KÚ v Košiciach vefmi kom-
plikovaný nesúlad medzi k. Ú. a mestskými časťami samot-
ných Košíc, ktorý vznikol v nedávnej minulosti tak, že pri
určovaní hraníc okresov a mestských častí sa nerešpektovali
hranice existujúcich k. Ú.Podstatou riešenia problému, bolů
vytvorenie 10 nových k. Ú.z tých častí k. ú., ktoré presaho-
vali do viacerých mestských častí, ale aj okresov. Vzhfadom
na to, že nové k. Ú.sa vytvárali prevažne v zastavanom území
a existujúce názvy mestských časti sa pre nevhodnosť (napr.
Košice-Sever, Džungfa, Sídlisko KVP) nemohli použiť, mu-
seli sa prijať aj nové zásady určovania názvov, pretože platné
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predpisy takéto prípady neríešili. Po konzultácii s Názvoslo-
vnou komisiou ÚGKK SR sa príjali vyhovujúce zásady, po-
dfaktorých sa určili názvy nových k. ú. podfa honov - Brody,
Kamenné, Huštáky, alebo podfa dominantných ulíc -
Ledná, Skladná a pod. Zároveň sa menili aj nevhodné dvoj-
slovné podoby so spojovníkom (napr. Košice-Sever na Se-
verné Mesto, Košice-Západ na Terasa a pod.).

V záujme docielenia jednotnosti prí štandardizácii v spo-
jitosti s rozhodovaním o vzniku a zániku k. Ú. na celom území
SR bolo potrebné odstrániť duplicitu, pretože katastrálny zá-
kon [3] zveroval KÚ kompetenciu pri určovaní názvov k. ú.,
ale zákon o geodézii a kartografii [4] ňou poveril ÚGKK SR.
Potrebná zmena sa uskutočnila novelou katastrálneho zákona
[3] s účinnosťou od 1. 1. 2002 v tom zmysle, že určovať a me-
niťnázvy k. Ú. bude mať len ÚGKK SR. V tejto súvislosti si
treba uvedomiť, že nejde o nedoveru voči správam katastra,
pretože ich ako správcov katastrálneho operátu nemožno
z procesu štandardizácie vynechať. Správy katastra možu ini-
ciovať zmeny a musia každú zmenu v rámci katastrálneho
konania prerokovať s kompetentnými samosprávnými or-
gánmi, prípadne inštitúciami na miestnej úrovni.

3. Geografické názvoslovie v hraničných dokumentár-
nych dielach

Geografické názvoslovie spájame predovšetkým s kartogra-
fickými dialami, ale treba pripomenúť, že sa často vyskytuje
aj vo verejných a úradných dokumentoch, buď prostredníc-
tvom kartografických diel alebo vo forme špeciálnych zoz-
namov. Jedným z takýchto úradných dokumentov je hraničné
dokumentárne dielo (HDD), ktoré má tú osobitnosť, že je
vždy súčasťou medzinárodnej zmluvy dvoch susediacich štá-
tov. SR má vzhfadom na počet susediacich štátov 5 HDD,
ktoré boli vyhotovené v roznom historickom období v nad-
vaznosti na uzatváranie medzištátnych zmlúv, počínajúc
vznikom Československej republiky v roku 1918 až po vznik
samostatnej SR v roku 1993.

HDD podfa zákona [5] je súbor máp a dokumentov o vy-
týčení, vyznačení, zmeraní a popise priebehu štátnych hra-
níc. Obsah a forma HDD sú určené príslušnou medzinárod-
nou zmluvou, ktorej je neoddelitefnou súčasťou. Z uvedeného
vyplýva, že geografické názvy sa vyskytujú v hraničných ma-
pách, v popise priebehu štátnej hranice a v prípade, ak exis-
tujú, tak v zozname spoločných hraničných vodných tokov.
Ide teda o názvy objektov, ktoré ležia priamo na štátnej hra-
nici (napr. pohoria, vrchy, vodné toky, vodné plochy), pretí-
najú ju (najma vodné toky) alebo bežia v jej bezprostrednej
blízkosti a dotýkajú sa jej (napr. polesia, hony). Vzhfadom
na to, že v hraničných mapách sa zobrazuje len územie v šírke
50 m po oboch stranách štátnej hranice, predmetom nášho
záujmu nebudú evidentne vefkoplošné geografické objekty,
ale také, ktoré sú vo vymedzenom rozsahu zobrazitefné.

Geografické objekty na štátnej hranici si zasluhujú pozor-
nosť najma z dvoch dovodov:
a) sú to objekty, ktoré presahujú suverenitu jedného štátu.

Standardizáciou tejto kategórie geografických názvov sa
zaoberajú aj konferencie Organizácie spojených národov
o štandardizácii geografického názvoslovia (konferencie
OSN), ktoré prijali k tejto tematike niekofko rezolúcií,

b) často ide o malé vodné toky, ktoré nemajú názvy alebo sa
ich nepodarilo zistiť. Vzhfadom na potrebu presne vy-
medziť a popísať priebeh štátnej hranice v HDD sa uvá-
dzajú ako hezmenný tok. Teda ide o problém hezmen-
Dosti ohjektu a o posúdenie potreby a naliehavosti rieše-
nia tohto problému.

Už prvá konferencia OSN v roku 1967 v rezolúcii č. 8 uznala,
že v záujme medzinárodnej štandardizácie je výhodnejšie pre
objekty, ktoré sú spoločné dvom alebo viacerým štátom alebo
prekračujú ich hranice, zaviesť podfa možnosti spoločný ná-
zov alebo spoločné používanie. Odporúčala, aby sa názvo-
slovné inštitúcie zainteresovaných štátov pokúsili dosiahnuť
dohodu o týchto rozporných názvoch.

Druhá konferencia OSN v roku 1972 rezolúciou Č. 25 od-
porúčala naďalej krajinám dosiahnuť dohodu o určení jed-
ného názvu pre spoločný objekt. Ďalej odporúčala krajinám,
ktoré majú rozne úradné jazyky a nedohodnú sa na spoloč-
nej podobe názvu, aby najma v medzinárodnej kartografii ak-
ceptovali podoby názvov všetkých zúčastnených jazykov.
Zároveň upozornila na to, že uprednostňovanie jednej z po-
dob na úkor ostatných by bolo porušením princípov štandar-
dizácie.

Tretia konferenci a OSN v roku 1977 rezolúciou Č. 20
spresnila rezolúciu z predchádzajúcej konferencie v tom
zmysle, aby sa v prípade, ak krajiny nedospejú k dohode,
stalo všeobecným pravidlom, že bude akceptovaný názov
každej dotknutej krajiny.

Piata konferencia OSN v roku 1987 zvážila, že by bolo
užitočné poznať a porovnať praktické skúsenosti, ktoré zís-
kali susedné krajiny pri štandardizácii názvov geografických
objektov presahujúcich ich spoločné hranice. Preto prijala
rezolúciu Č. 25, ktorou odporúčala členským štátom, aby sys-
tematicky informovali ďalšie konferencie OSN o dosiahnu-
tých výsledkoch a vyzvala tie názvoslovné autority, ktoré to
ešte neurobili, aby vytvorili s príslušnými názvoslovnými au-
toritami susedných štátov spoločné alebo vzájomne súvisia-
ce programy na zber a úpravu názvov objektov, ktoré presa-
hujú ich spoločné hranice.

Z prehfadu prijatých rezolúcií je zrejmé, že poskytujú do-
statočne široký priestor aj na riešenie bezmenných hranič-
ných vodných tokov.

3.2 Súčasný stav v názvosloví hraničných vod-
ných tokov

Podfa zákona [5] za hraničný vodný tok sa považuje taký
vodný tok, ktorého stredom koryta alebo jeho hlavného ra-
mena (nesplavné) alebo strednicou plavebnej dráhy (splavné)
prebieha štátna hranica.

SR má s každým susediacim štátom niekofko spoločných
vodných tokov pretínajúcich štátnu hranicu a niekofko hra-
ničných vodných tokov; na ilustráciu uvediem aspoň tie naj-
významnejšie:
- s Českou republikou: Morava (v slovenčine aj v češtine),
- s Pofskou republikou: Poprad, Dunajec (v slovenčine aj

v polštine),
- s Ukrajinou: Tisa, Uh, Latorica (v slovenčine),

Tisa, Už, Latorycja (v ukrajinčine),
- s Maďarskou republikou: Tisa, Slaná, lpef, Dunaj (v slo-

venčine,
Tisza, Sajó, Ipoly, Duna (v ma-
ďarčine),

- s Rakúskou republikou: Dunaj, Morava (v slovenčine),
Donau, March (v nemčine).

Dalo by sa prehlásiť, že všetky uvedené názvy spoločných
vodných tokov vyhovujú rezolúciam konferencií OSN. Mo-
hla by sa nimi dokonca deklarovať miera vzájomnej blízkosti
úradných jazykov, pretože slovenská a česká podoba názvu
sú zhodné, rovnako medzi slovenskými a pofskými podobami
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nie sú žiadne rozdiely. Ukrajinské podoby sa líšia od slo-
venských prepisom, maďarské a rakúske podoby sa už vý-
znamne odlišujú od slovenských podób, avšak spoločný
póvod názvov je evidentný. Zrejme rezolúcie konferencií
OSN mali na pamati takéto prípady ako Dunaj-Duna-Do-
nau, Uh-Už, Tisa-Tisza, Ipel'·lpoly, Morava·March, kde
odlišnosť úradnýchjazykov susedných štátov je natofko roz-
dielna, že by neumožnila prijať jednotnú podobu názvu spo-
ločného objektu bez následných komplikácií pri jeho použí-
vaní. Na druhej strane sú existujúce podoby rovnocenné, čo
HDD rešpektujú.

Venujme však pozornosť ďalšej, početnejšej skupine men-
ších hraničných potokov. Na demoštráciu postačí popis situ-
ácie na slovensko-pofskej a slovensko-českej štátnej hranici.

Na slovensko-pofskej štátnej hranici sa v poradí od vý-
chodu na západ vyskytuje týchto 21 hraničných potokov (ako
prvý je uvedený vždy slovenský názov): Beskyd - Bes-
kid, Smrečný potok - Smereczek, Kurčín - Kurc-
zylÍski Potok, Faltinovský potok - Faltynowski
Potok, Starovinský potok - StarowilÍski Potok,
Záhorský potok - Zagórski Potok, Zubrovský po-
tok - Zubrowski Potok, Pekliansky potok - Pie-
kielny Potok, Soliskový potok - Soliskowy Po-
tok, Suchý potok - Suchy Potok, Javorinka -
Jaworzynka, Biela voda - Bialka, Rybí potok -
Rybi Potok, Jelešňa - Jelešnia, Surdický potok -
Surdycki Potok, Chyžník - Chyžny, Kriváň -
KrywalÍ Bližsy, Hraničný Kriváň - KrywalÍ Gra-
niczny, Pasekový potok - Pasiekowy Potok, La-
tonka - Latonka, bezmenný potok - bezimienny po-
tok.

Na slovensko-českej štátnej hranici sa v poradí od severu
na juh až po rieku Moravu vyskytuje týchto 27 hraničných
potokov (ako prvý je uvedený vždy slovenský názov): bez-
menný potok - bezejmenný potok, Gorilov potok - be-
zejmenný potok, Lemešná - Lemešná, Dešnianka -
Dešňanka, Lysky - Lysky, 3 bezmenné potoky - 3
bezejmenné potoky, Tovarský potok - Zápechová,
Krištienka - Křištěnka, Vlárka - Vlárka, Malý
potóčik - bezejmenný potok, 3 bezmenné potoky - 3
bezejmenné potoky, Liešňanský potok - Žitkovský
potok, bezmenný potok - bezejmenný potok, Predpo-
lomský potok - bezejmenný potok, Majlový potok -
bezejmenný potok, Klanečnica - Klanečnice, Hra-
ničný potok - Hraniční potok, 2 bezmenné potoky-
2 bezejmenné potoky, bezmenný potok - Jarkovec, Su-
domerický potok - Sudoměřický potok, Skalický
potok - Skalický potok, Radejovka - Radějovka.

Porovnaním názvov hraničných vodných tokov na oboch
štátnych hranici ach zisťujeme niekofko stupňov zhody/ne-
zhody, ktoré by sa mohli vyjadriť takto:
- názvy sú zhodné v oboch jazykoch (Latonka, Lemešná),
- názvy sa líšia pravopisom (Zubrovský potok - Zubrowski

Potok, Uraničný Kriváň - Krywaó Graniczny, Klaneč-
nica - Klanečnice, Sudomerický potok - Sudoměřický
potok),

- názvy sú rozdielne bez vzájomnej súvislosti (len na slo-
vensko-českej hranici, napr. Liešňanský potok - Žitkov-
ský potok)
Z uvedeného je zrejme, že v lepšom - temer ideálnom stave

je slovensko-pofská hranic a, na ktorej je len 1 bezmenný tok
a ostatné názvy sú vo významnej zhode. To sa dá vysvetliť
tým, že v osemdesiatych rokoch minulého storočia bola zo
strany vtedajšej československo-pofskej hraničnej komisie
vyvinutá iniciatíva na zosúladenie názvov hraničných vod-

ných tokov v rámci aktualizácie HDD. Súčinnosť s názvo-
slovnými komisiami názvoslovných autorit priniesla svoje
ovocie.

Situácia na slovensko-českej hranici je evidentne horšia,
napriek tomu, že nové HDD vzniklo až po osamostatnenní
SR v rokoch 1993 až 1995 s využitím modernej meracej
a zobrazovacej techniky. Vysoká kvalita geodetického a kar-
tografického spracovania HDD je zbytočne znehodnotená
nedoriešeným názvoslovím. Ospravedlnením móže byť
snáď krátkosť času, ktorý mala k dispozícii vtedajšia roz-
hraničovacia komisia na bezproblémove určenie priebehu
novej štátnej hranice. Má sa ospravedlniť aj skutočnosť, že
pri aktualizácii HDD v rokoch 1999 až 2001 sa názvoslov-
nej problematike opatovne nevenovala dostatočná pozor-
nosť, keď novozriadená hraničná komisia už nebol a v takej
časovej tiesni? V tejto súvislosti si treba uvedomiť, že na
štátnej hranici je podstatne viac bezmenných tokov, ako sú
vyššie uvedené. Nie sú to hraničné toky, ale sú to toky, ktoré
túto hranicu pretínajú. Uvedené sú všetky v dokumente
"Popis štátnej hranice", ktorý je súčasťou HDD obdobne-
bezmenný potok - ako v Zozname hraničných vodných to-
kov.

Ak vnímame malý hraničný potok rovnako ako iný malý po-
tok vo vnútrozemí, potom sa zdá v porovnaní s vel'kými tokmi
z hfadiska hydrologickej hierarchie úplne bezvýznamný.
V SR je určite ešte vel'ké množstvo potokov a kanálov, ktoré
aj keď sú znázornené v podrobných katastrálnych mapách,
nemajú určené názvy. Geografický objekt ako taký existuje
však aj bez názvu. Potreba pomenovať ho, vzniká až keď sa
stane predmetom záujmu a pri komunikácii sa musí odlíšiť
od iných objektov.

V takejto situácii sú všetky hraničné toky bez ohfadu na
ich vel'kosť, pretože určitá spoločnosť (v danom pripade hra-
ničná komisia zložená z kvalifikovaných a kompetentných
zástupcov dvoch zainteresovaných štátov) sa dohodla, že
práve týmto "bezvýznamným" potokom bude prebiehať spo-
ločná štátna hranica. V tom momente význam malého potoka
sa dostal na úroveň ostatných významných tokov. Z tohto po-
hfadu potom existencia bezmenných tokov vyvoláva dojem
nedokončenej práce. Aj keď priebeh štátnej hranice je exa-
ktne definovaný presnými súradnicami hraničných znakov,
osadených na oboch brehoch každého hraničného toku,
predsa len vo verbálnej komunikáciije popis hranice názvom
potoka "fudskejší", aj predstavitefnejší.

Hraničné vodné toky majú v sústave vodných tokov SR
osobitné postavenie, keďže vyhláška Ministerstva pódohos-
podárstva SR [6] ich považuje za vodohospodársky vý-
znamné vodné toky. Na rozdiel od HDD v tejto vyhláške sa
neuvádza žiadny bezmenný potok, čo žiaf nie je výsledkom
spolupráce s ÚGKK SR, ale evidentný zásah do jeho kom-
petencie, ktorá mu vyplýva z § 18 zákona [4]. Takto sa do-
stala vyhláška [6] na jednej strane do rozporu stými HDD,
ktoré naďalej evidujú bezmenné potoky, na druhej strane do-
statočne deklaruje potrebu odstrániť bezmennosť geografic-
kých objektov, ak sú predmetom záujmu.

Z uvedeného je evidentné, že štandardizácia názvov hra-
ničných vodných tokov je náročná najma z dóvodu nevy-
hnutnej spolupráce kompetentných orgánov v rámci štátu na
národnej úrovni a následne vyžaduje spoluprácu partner-
ských orgánov na medzinárodnej úrovni. Postup pri riešení
problému bezmenných hraničných vodných tokov by mohol
byť takýto:
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1. Príslušná hraničná komisia v dostatočnom predstihu pred
najbližšou aktualizáciou HDD by mala rozhodnúť o ríe-
šení problému a vyzvať názvoslovné inštitúcie prislušných
štátov k súčinnosti.

2. Názvoslovné inštitúcie spolu s hraničnou komisiou by mali
vypracovať zásady na štandardizáciu názvov hraničných
tokov, v ktorých by sa určili subjekty zodpovedné za pr-
votné zistenie stavu (katastrálne mapy, dopyt u obyvate-
rov obcí) a kompetencie dalších orgánov (názvoslovný
zbor, názvoslovná komisia, hraničná komisia a ÚGKK SR;
obdobne na strane druhého štátu).

3. Zásady by mali riešiť aj konkrétny postup výberu a posú-
denia názvu. Napr. zistia sa názvy, ale budú odlišné, ktorý
uprednostnit? Ten, kde potok pramení alebo názov pri ústí?
Ak sa zistí názov len na jednej strane, akú bude mať po-
dobu v druhom jazyku? Ak sa názov nezistí ani v mape,
ani v teréne, ktorá strana a podra akých zásad určí pred-
nostne názov?
Na záver tejto problematiky treba povedať, že štandardi-

zácia geografických názvov v HDD je riešiterná. V minulosti
sa neuskutočnila v plnej miere nie z odborných dovodov,
preto treba len dostatok vOleu kompententných inštitúcií, aby
sa načrtnutý problém vo vhodnom čase profesionálne vyrie-
šil.

4. Geografické názvoslovie v Iicenčných kartografických
dielach

Liberalizácia vydavaterskej činnosti, priniesla pre slovenský
knižný trh vera pozitívneho. V tomto duchu bol koncipovaný
aj zákon o geodézii a kartografii [4], pretože administratívne
činnosť vobec neobmedzuje a poskytuje dostatočný priestor
fyzickým i právnickým osobám na vydávanie kartografic-
kých diel. Nové ekonomické prostredie umožnilo nielen
vznik nových kartografických vydavaterstiev, orientovaných
prevažne na vydávanie kartografických diel, ale tiež umož-
nilo iným vydavaterstvám skúsiť šťastie na trhu vydaním kar-
tografického produktu. Je pochopiterné, že takéto subjekty,
ktoré nezamestnávajú redaktorov-kartografov, využívajú
možnosť zakúpenia licencie od renomovaného zahraničného
"kartografického" vydavatera a ekonomicky úspornou tech-
nológiou zabezpečia slovenskú jazykovú mutáciu titulu.
V tejto časti článku sa budem zaoberať len kartografickými
dielami znázorňujúcimi zahraničie, pretože pri nich je pro-
blém ochrany autorského práva v konfrontácii s dodržiava-
ním zásad medzinárodnej štandardizácie markantný.

4.1 Závaznosť štandardizovaných geografických
názvov

Pojde teda o atlasy sveta, atlasy Európy, autoatlasy Európy
alebo jednotlivých štátov, turistických sprievodcov, encyklo-
pédie, príp. cestopisné publikácie. V každej takejto publiká-
cii je určitý súbor geografických názvov, ktorých výber usku-
točnil zahraničný autor (prípadne vydavatef) podra kritéria,
ktoré by malo zodpovedať účelu publikácie. Redukovať alebo
rozširovať základný súbor geografických názvov nemože vy-
konať slovenský (licenčný) vydavater bez súhlasu autora. Zá-
leží na licenčnom vydavaterovi, či na splnenie vlastného vy-
davaterského zámeru si vybral najvhodnejší zahraničný titul
a do akej miery mu umožní zahraničný vydavatel' (resp. au-
tor) vykonať korektúry v licenčnom vydaní.

Pri tomto zvažovaní a zároveň rozhodovaní musí brať do-
máci subjekt do úvahy tie obmedzenia, ktoré mu z domácich
právnych predpisov vyplývajú. Vydavatel' so sídlom v SR je

povinný pri vydaní kartografického diela použiť zásadne štan-
dardizované geografické názvy (§ 18ods. 6 zákona [4]). V in-
tenciách rezolúcii konferencií OSN ÚGKK SR, ako kompe-
tentná názvoslovná autorita, bol povinný štandardizovať len
exonymá, t. j. vžité slovenské podoby geografických názvov
ležiacich mimo suverenity SR. Bližšie a vyčerpávajúco o pro-
blematike exoným hovorí príspevok [7]. ÚGKK SR v súčas-
nosti aktuálne exonymá štandardizoval a zverejnil v názvo-
slovných publikáciách [8] a [9], a tiež na vlastnej internetovej
stránke.

Pre slovenského vydavatel'a je teda závazný súbor exoným
uvedených v príslušných názvoslovných publikáciách. Prak-
ticky to znamená, že pred schválením licenčnej zmluvy by
si mal vyhradiť právo preštudovať názvoslovie a zistiť pre-
dovšetkým či obsahuje cudzojazyčné exonymá. Ak ich ob-
sahuje, potom by mal vyžiadať súhlas na ich výmenu za slo-
venské exonymá alebo súhlas na ich odstránenie a výmenu
za oficiálne podoby - endonymá.

Vyskytli sa aj také argumenty zo strany vlastníka autorských
práv k licencovanému dielu, že takýto zásah do obsahu diela
treba už považovať za porušenie autorstva k dielu. Som toho
názoru, že je to nesprávna interpretácia predmetu ochrany,
pretože aplikácia zásad medzinárodnej štandardizácie tu
predstavuje objektivizovanú spoločenskú normu, ktom treba
rešpektovať. Predpokladám, že tak ako náš autorský zákon
[10], ani autorské zákony platné v zahraničí neupravujú
sposob a mieru prípustnej modifikácie objektívnej reality
v autorskom diele. Inými slovami ak autor spracováva kar-
tografické dielo, potom je viazaný určitými podmienkami -
znakmi kartografického diela, ktoré musí splniť, inak vý-
sledné dielo nebude považované za kartografické, ale len ako
osobná grafická interpretácia záujmového územia. KeĎŽegeo-
grafické názvoslovie je neodmyslitel'nou súčasťou obsahu
kartografického diela, musí aj ono zodpovedať prijatým nor-
mám. Na medzinárodnej úrovni sú to rezolúcie konferencií
OSN a na národnej úrovni je to súbor právnych predpisov
právneho systému toho-ktorého štátu, v ktorých sú implan-
tované zásady štandardizácie geografického názvoslovia bud
komplexne v rozsahu prijatých rezolúcií konferencií OSN
alebo len čiastočne. Na tomto mieste treba pripomenúť, že
najma právna závaznosť štandardizácie na národnej úrovni je
značne rozdielna, preto aj právne vedomie zahraničných vy-
davatel'stiev može byť v tejto oblasti rozdielne. Táto skutoč-
nosť však slovenského vydavatel'a neospravedlňuje, pretože
ten sa musí riadiť našimi právnymi predpismi, podl'a ktorých
neporušuje autorské právo, ak požaduje také podoby geo-
grafických názvov, ktoré sú platné v SR.

Podl'a publikácií [8] a [9] slovenské exonymum majú všetky
kontinenty, oceány, moria, štáty sveta, a dalšie objekty vo vý-
bere ako hlavné a významné mestá, zálivy, prielivy, ostrovy,
polostrovy, pohoria, vrchy, jazerá, rieky, kanály, atd. Na ilus-
tráciu možných rizík postačia ako príklad exonymá niekol'-
kých významných európskych miest, v slovenskej, v anglic-
kej a v nemeckej podobe. Príklady názvov sa uvádzajú v po-
radí: slovenské exonymum - anglické exonymum - nemecké
exonymum - endonymum).

Niektoré exonymá sa navzájom len nepatrne líšia alebo sa
aj zhodujú, a od oficiálnej podoby (endonyma) sa líšia tiež
nepatrne, napr.: Atény - Athens - Athen - Atbína, Turín -
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Thrin - Thrin - Torino, Rím - Rome - Rom - Roma. Iné
exonymá sa líšia vo viacerých písmenách, ale príbuznosť s en-
donymom je stále evidentná, napr.: Kyjev - Kiyev - Kiew -
Kyjiv. SÚ však aj také prípady, keď niektoré exonymum sa
od endonyma natoľko odlišuje, že je medzi nimi iba malá,
nezreteľná podoba, napr.: Benátky - Venice - Venedig - Ve-
nézia. Tieto príklady neuvádzam preto, aby sa zdanlivou po-
dobnosťou exoným bagatelizoval problém, ale naopak majú
poukázať na nebezpečie prehliadnutia ich výskytu v licenco-
vanom kartografickém diele.

V stručnosti rezolúcie konferencií OSN odporúčajú upred-
nostniť endonymum pred exonymom. Ak účel publikácie vy-
žaduje použiť exonymum, potom ako prvé sa musí uviesť
vždy endonymum a pod ním alebo za ním v zátvorke exo-
nymum, napr.: Athína (Atény). Exonymum samotné by sa
uvádzať nemalo. Ani túto zásadu zahraničné vydavateľstvá
dosledne nedodržiavajú. Na slovenskom knižnom trhu može
byť súčasne niekoľko licenčných autoatlasov Európy roznej
národnej proveniencie. Možeme si rahko predstaviť aký in-
formačný chaos nastane, ak v každom z nich budú použité
iné cudzojazyčné exonymá. Používateľ autoatlasu (nehovo-
riac o jeho vzdelanostnej úrovni) je zbytočne zaťažovaný cu-
dzojazyčnými exonymami, ale predovšetkým dezoriento-
vaný a prestáva vnímať rozdiel medzi endonymom a exony-
mom. Na príklade licenčných kartografických titulov možno
exempláme demonštrovať racionálnosť tej rezolúcie konfe-
rencie OSN, ktorá odporučila eliminovať exonymá a použí-
vať prednostne endonymá. Kartografické dielo, v ktorom sú
uvedené len endonymá má tú výhodu, že ho nie je potrebné
z názvoslovného hľadiska upravovať tlačové podklady sú
prakticky univerzálne a náklady na licenčné vydanie v kto-
romkorvek jazyku sa minimalizujú.

Popísané tri okruhy súčasných problémov nie sú ani zďaleka
prehľadom rozsiahlej činnosti, ktorá vyplýva z kvalifikova-
ného zabezpečovania štandardizácie geografického názvo-
slovia na národnej i medzinárodnej úrovni.

Názvy k. Ú. sú evidentne vnútorným rezortným problé-
mom, ktorý vyžaduje spoluprácu len s miestnou samosprá-
vou na najnižšej úrovni.

Standardizácia názvov vodných tokov a osobitne hranič-
ných vodných tokov vyžaduje spoluprácu minimálne 3 kom-
petentných rezortov v rámci súčasnej organizácie štátnej
správy a následne spoluprácu s partnerskými rezortmi v za-
hraničí, čo vyžaduje dokladnú prípravu, ústretovosť i tole-
ranciu pri dosahovaní spoločného cieľa.

Tretí popísaný problém spočíva v podstate v dohrade nad
uplatňovaním výsledkov štandardizácie v praxi. Praktické
poznatky ÚGKK SR z kontrolnej činnosti na tomto úseku po-
tvrdzujú, že zavedenie každej novej zákonnej povinnosti vy-
žaduje dobrú osvetu a dostatočnú argumentáciu na jej
zdovodnenie.
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Multitemporální analýza leteckých snímku
poddolovaných oblastí

Mgr. Monika Mulková,
katedra fyzické geografie a geoekologie

PřF Ostravské univerzity v Ostravě

Multitempolámí analýza obrazových záznamů DPZ se využívá pro studium časových změn v krajině. Území s hlubinnou těž-
bou čemého uhlí se vyznačují velkou dynamickou transJormací krajiny. Letecké snímky jsou významným zdrojem inJormací
pro geomoifologické mapování a studium antropogenních změn krajiny. Poskytují informace, které nelze získat z mapových
podkladů. Analýza časových řad leteckých snímků byla využita pro podrobné geomoifologické mapování v zájmové oblasti do-
bývacího prostoru Lazy v karvinské části Ostravsko-karvinského revíru.

Multi-temporal analysis oj graphic records oj remote sensing is applied to study oj landscape temporal changes. Territory
with black coal underground exploitation is noted by large dynamics oj country transJormation. Aerial photographs represent
an important information source to geomorphologic mapping and to study oj anthropogeneous landscape changes. They pro-
vide inJormation that cannot be gained Jrom map sources. Time series analysis oj aerial photographs was used to detailed ge-
omorphologic mapping in the region oj Lazy in the Karviná part oj Ostrava-Karviná mining district.

Území s hlubinnou těžbou černého uhlí patří k oblastem s vel-
kou dynamikou antropogenně podmíněných změn krajiny.
Probíhající transformace nelze operativně zaznamenat na
mapách. Mapový obsah tak ztrácí poměrně rychle aktuálnost.
Podkladová mapa pro potřeby geomorfologického mapování
proto neobsahuje dostatečný počet orientačních bodů, po-
mocí kterých by bylo možné lokalizovat mapované objekty.
V této situaci se cenným zdrojem informací o objektech a je-
vech stávají letecké snímky. Časové řady snímků a jejich ana-
lýza umožňují rekonstruovat antropogenní změny krajiny.

Podrobné geomorfologické mapování s využitím multitem-
porální analýzy leteckých snímků proběhlo v zájmové ob-
lasti dobývacího prostoru Lazy, který se nachází ve východní
části Ostravsko-karvinského revíru (OKR). Má rozlohu 6,07
km2 a leží v katastru měst Orlová a Karviná v dřívějším kar-
vinském okrese. Povrchové stavby dolu se nacházejí v centru
Orlové 2. Důl Lazy patří k nejstarším dolům v karvinské části
OKR. Antropogenní činnost provozovaná od 30. let 19. sto-
letí vyvolala negativní změny abiotických a biotických kra-
jinných složek a jejich funkcí. Hlubinná těžba ovlivnila ze-
jména morfologii terénu, hydrologické a hydrografické
charakteristiky toků. Antropogenní transformace povrchu
sekundárně působí na komunikace, inženýrské sítě a objek-
ty.

3. Podrobné geomorfologické mapování s využitím letec-
kých snímků

První terénní mapování morfologických znaků atropogen-
nich tvarů reliéfu v zájmové oblasti probíhalo v roce 1997.
Jako mapový podklad byla použita Státní mapa (SMO). Po
prvním terénním šetření se ukázalo, že polohopis a výškopis

neodpovídá aktuální situaci. Polohopis SMO vykazuje stav
k 31. 12. 1990, výškopisje z roku 1986. Z toho důvodu byly
pro další podrobné geomorfologické mapování využity le-
tecké snímky z archivu Vojenského topografického ústavu
(VTOPÚ) v Dobrušce a od firmy ARGUS GEOSYSTÉM,
s. r. o. Jedná se o kontaktní kopie černobílých měřických le-
teckých snímků pořízených v různých časových horizontech
(tab. 1).

Nejdříve byly letecké snímky naskenovány. Další zpraco-
vání obrazových dat probíhalo v prostředí software TopoL
Remote Sensing, verze 5.5 [1]. Jednotlivé letecké snímky
byly transformovány do geodetického referenčního systému
S-JTSK (s využitím digitální SMO) a v dalším kroku z nich
byla vytvořena fotomozaika.

Algoritmy pro klasifikaci digitálních obrazových záznamů
software TopoL nelze využít pro analýzu konvenčních obra-
zových záznamů (leteckých snímků). Z tohoto důvodu ne-
bylo možné využít digitální zpracování časových řad. Pro vi-
zuální multitemporální analýzu byl tedy zvolen následující
postup:
- vizuální analýza snímků v jednotlivých letech. Při posu-

zování časových změn se postupovalo od nejnovějších ob-
razových záznamů směrem k nejstarším. Na nejnovějších
lze relativně úspěšně interpretovat záznamové objekty
a jevy, což usnadňuje identifikaci a interpretaci jejich změn
směrem ke starším záznamům. Interpretaci starších řad
snímků komplikuje odlišná struktura krajiny ve srovnání
se současným stavem.

- rekonstrukce krajiny v předchozích letech na základě in-
terpretace snímků z jednotlivých let pro potřeby geomor-
fologického mapování.
Pro klasifikaci antropogenních tvarů reliéfu byl zvolen ge-

netický systém členění [2]. Tento systém byl podle potřeby
upraven a doplněn dalšími tvary reliéfu, které se v původní
klasifikaci nevyskytují. Výsledné členění antropogenních fo-
rem reliéfu je následující:
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1 - starý odval
2 - odval koksovny

Obr. I Výřez leteckého snímku z roku 1947. Severně od povrchových sta-
veb dolu se nacházÍ těleso starého odvalu, na severovýchodě odval a areál
koksovny. Letecké snímky poskytl VTOPÚ Dobrulka, © GŠ AČR

1 - starý odval
2, 3 - kalové nádrže

Ohr. 2 Výřez leteckého snímku z roku 1966. Severně od povrchových
staveb dolu vznikají první kalové nádrže. Letecké snímky poskytl
VTOPÚ Dobruška, © GŠ AČR
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1 - starý odval
2, 3, 4 - kalové nádrže

Obr. 3 Výřez leteckého snímku z roku 1973. Severně od povrchových sta-
veb dolu vznikají další kalové nádrže a těleso nového odvalu. Letecké
snímky poskytl VTOPÚ Dobruška, © GŠ AČR

Tab. 1 Přehled počtu snímků v jednotlivých letech snímko-
vání

Rok snímkování Počet snímků
1947 6
1966 2
1973 1
1979 2
1985 2
1992 2
1996 9

I. Montánní tvary reliéfu:
a) odvaly,
b) rekultivační plochy,
c) deponie zemního materiálu,
d) zatopené poklesové kotliny.
2. Industriální tvary reliéfu:
- kalové nádrže 1. a 2. stupně čištění a dočišťovací nádrže,
- rekultivované kalové nádrže,
- manipulační plochy.
3. Komunikační tvary reliéfu:
- železniční náspy,
- silniční náspy,
- náspy pod produktovody.
4. Ostatní tvary reliéfu:
- skládka průmyslového odpadu,
- neřízené skládky odpadů,
- ostatní náspy.

Pro multitemporální analýzu časových řad byly zvoleny
snímky z let 1996, 1985, 1973, 1966 a 1947. Vybrané cha-
rakteristiky obrazových dat jsou uvedeny v tab. 2.

Tab. 2 Vybrané charakteristiky leteckých snímků z dobýva-
cího prostoru Lazy

Rok snímkování Přibližné měřítko Stereoskopická
snímku dvojice

1947 1:11000 ano
1966 1:20000 ne
1973 1:25000 ne
1985 1:30000 ne
1996 1:7000 ano

Měřítko snímků bylo orientačně stanoveno na základě
vztahu mezi vzdáleností na snímku a vzdáleností skutečnou,
odečtenou z mapy.

Na základě vizuální fotointerpretace vybraných snímků
byl zjištěn následující vývoj antropogenních transformací re-
liéfu.

Rok 1947
Výrazným antropogenním tvarem je Starý odval Dolu Lazy.
Je tvořen třemi tělesy: dvěma tělesy tabulového tvaru a jed-
ním výrazným hřbetovitým. Odval byl nasypáván severně od
povrchových staveb dolu. Dalším antropogenním prvkem je
odval Hlavní jámy s dosud neporušeným tělesem. Na snímku
lze identifikovat bývalou koksovnu, nacházející se v severo-
východní části oblasti a odval s terasovitými svahy. Vzhle-
dem k blízkosti koksovny lze předpokládat, že se jedná o od-
val koksovny, jehož lokalizaci a existenci se nepodařilo zjistit
během terénního šetření a z archivních textových zdrojů. V te-
rénu se neobjevují zatopené poklesové kotliny. Tok Lazecké
stružky je přirozený. Oblast se vyznačuje zemědělským vy-
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1 - nový odval
2, 3 - kalové nádrže
4 - dočišfovací nádrže

Obr. 4 Výřez leteckého snímku Z roku 1985. Severně od povrchových
staveb dolu vznikají dočištovací kalové nádrže. Letecké snímky poskytl
VTOPÚ Dobruška, © GŠ AČR

užitím ploch. Na snímku lze identifikovat hranice jednotli-
vých zemědělských kultur. Je zachována sídelní struktura
s koncentrací zástavby v hornických koloniích. Část zájmové
oblasti severně od povrchových staveb dolu v roce 1947 je
zachycena na obr. I.

Rok 1966
Dále pokračuje nasypávání Starého odvalu. Na části odvalu
jsou severně od povrchových staveb dolu vybudovány 2 ka-
lové nádrže. Další kalové nádrže se nacházejí jihovýchodně
od dolu. Těleso odvalu Hlavní jámy je porušeno a rozděleno
účelovou komunikací. V prostoru odvalu lze identifikovat
stavby. Povrch odvalu koksovny je porostlý stromovou a ke-
řovou vegetací. Objevují se první zatopené poklesové kot-
liny: Kozí becirk na místě staveb existujících v roce 1947

v západní části dobývacího prostoru Lazy a zatopená pokle-
sová kotlina jižně od Panského stavu, rozšiřující se na úkor
lesních porostů. Následky poddolování se začínají projevo-
vat na zástavbě. První demolice probíhají v Chobotově ko-
lonii v blízkosti Kozího becirku. Ve výstavbě je dnešní sil-
nice Orlová-Dolní Suchá. Zemědělské využití krajiny je
výrazně potlačeno. Objevují se první rekultivace na ovocné
sady. Ukázka stavu území severně od povrchových staveb
Dolu Lazy v roce 1966 je na obr. 2.

Rok 1973
Pokračuje nasypávání Starého odvalu v bezprostřední blíz-
kosti povrchových staveb dolu. Tvar se změnil na kuželovitý.
Na ostatních tělesech odvalu vznikly další tři kalové nádrže.
Začíná vznikat těleso Nového odvalu. Ve východní části ob-
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1 - starý odval
2 - nový odval
3, 4 - kalové nádrže

lasti lze identifikovat terasovité svahy odvalu Barbora. Pro-
bíhá odstraňování odvalu Hlavní jámy, na jehož povrchu se
objevují další pojezdové plochy. Odval koksovny již nelze
lokalizovat, stavby koksovny jsou z větší části odstraněny.
V prostoru dnešních dočišťovacích nádrží se objevuje zátopa
poblíž koryta Lazecké stružky. Nové kalové nádrže nevzni-
kají. Železniční vlečky jsou vedeny na náspech. Mění se
uspořádání komunikací. Pokračuje demolice staveb. Ukázka
části území v roce 1973 - viz obr. 3.

Rok 1985
Probíhá nasypávání Nového odvalu. Svahy odvalu nejsou
rekultivovány. Na temenu odvalu Barbora lze identifikovat

Obr. 5 Výřez leteckého snímku Z roku /996. Letecké snímky poskytl
ARGUS GEO SYSTÉM s. r.o. Hradec Králové, © ARGUS GEO
SYSTÉM, s. r.o.

počínající rekultívací. Jsou zřetelné terasovité svaly odvalu.
Odval Hlavní jámy začíná zarůstat vegetací. Objevují se re-
kultivační plochy. Probíhá rekultivace území Dombrovec
západ a východ. Rozšiřuje se plocha zatopených pokleso-
vých kotlinjižně od Červené kolonie podél Lazecké stružky.
Vznikají dvě kalové nádrže 2. stupně čištění. V prostoru
koksovny je v provozu kompostárna. Je porušen přirozený
tok Lazecké stružky. Kolonie U lesa a Liberdova kolonie je
zcela asanována. Zbytky zástavby existují v prostoru Cho-
botovy kolonie a Červené kolonie. Celá zájmová oblast je
silně postižena intenzivní antropogenní činností. Ukázka
části zájmové oblasti na leteckém snímku z roku 1985, viz
obr. 4.



Geodetický a kartografický obzor
176 ročník 49/91, 2003, číslo 7-8

Rok 1996
V dobývacím prostoru Lazy nevznikají další odvaly. Svahy
Nového odvalujsou rekultivovány. Odval Barbora je zrekul-
tivován a jeho povrch je porostlý vegetací. Výrazně se zvět-
šily zatopené poklesové kotliny jižně od Červené kolonie po-
dél Lazecké stružky. Kompostárna v prostoru bývalé
koksovny, Chobotova kolonie a Červená kolonie jsou asano-
vány. Zbytky zástavby se nacházejí v západní části území.
Krajina zájmové oblasti je zcela devastovaná antropogenní
činností. Vzhled krajiny je výrazně odlišný ve srovnání s ro-
kem 1947. Výřez leteckého snímku z roku 1996 - viz obr. 5.

Na základě vizuální interpretace a výsledků terénního ma-
pování byly zpracovány digitální podrobné geomoďologické
mapy antropogenních tvarů reliéfu v dobývacím prostoru
Dolu Lazy v měřítku 1:5000. Pro tento účel byl zvolen soft-
ware GRAMIS 4 české firmy Geodézie Topos z Dobrušky.
Jedná se o software určený zejména pro orgány státní správy
a samosprávy a pro správce inženýrských sítí. Cílem volby
bylo testování možností využití software i v jiných oblastech.

Území s hlubinnou těžbou černého uhlí patří k oblastem s vel-
kou dynamikou transformace krajiny. Letecké snímky se tak
stávají významným zdrojem informací pro geomoďologické
mapování a studium antropogenních změn krajiny. Studium
změn krajiny s pomocí časových řad leteckých snímků po-
tvrdilo následující skutečnosti:
- V časovém období od roku 1947 do roku 1996 došlo k vý-

razným změnám krajiny v dobývacím prostoru Dolu Lazy.
Původní kulturní krajina se změnila na zcela devastovanou.
Těžba černého uhlí v zájmovém prostoru nadále probíhá,
takže lze předpokládat další negativní změny v krajině, je-
jichž následky zmírňují rekultivační práce.

- Zvyšování intenzity hlubinné těžby černého uhlí koreluje
s negativními změnami povrchu krajiny. V dobývacím pro-
storu Lazy se těžba ve srovnání s rokem 1947 zdvojnáso-
bila, což vedlo k progresivním změnám krajiny od 60. let
20. století.

- Další možností využití leteckých snímků je analýza změn
výškových poměrů krajiny, která nebyla dosud provedena.
Velikost skutečných poklesů a s tím spojená změna výš-
kových poměrů je důležitým faktorem při navrhování re-
kultivace území. Na základě údajů týkajících se vyruba-
ných prostorů se teoreticky vypočítávají předpokládané
poklesy. Jejich velikost se znázorňuje pomocí izokatabáz,
tj. čar spojujících místa se stejnou hodnotou poklesů, v ma-
pách předpokládaných poklesů. Výsledky modelování je
nutné považovat za teoretické, protože výpočty nemohou
brát v úvahu složité petrografické, úložné a fyzikální po-
měry geologického podloží. Proto velikost skutečně pro-
bíhajících poklesů nemusí vždy odpovídat velikosti teore-
tických poklesů, což se potvrdilo v některých případech
v dobývacím prostoru Lazy. Možným východiskem je vy-
hodnocení stereoskopických dvojic historických snímků
a vytvoření modelů terénu. Srovnáním jednotlivých mo-
delů terénu lze dále získat velikost skutečně proběhlých po-
klesů. Takto získané výsledky by bylo možné srovnat s před-
pokládanými poklesy a ověřit přesnost map izokatabáz.

[I] TopoL pro Windows: Praha HELP SERVICE - Education s. r. o.
1996.381 s.

[2] ZAPLETAL, L.: Úvod do antropogenní geomorfologie I.
[Skripta Univerzity Palackého.] Olomouc, UP 1969. 280 s.
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Teoretický návrh štruktúry objektov, entít, atribútov a ich vzájomných relácií v prostredí geografického inJormačného systému
(G/S). Funkcie a prepojenie grafickej a údajovej zložky G/S. Analytické nástroje G/S, dopytové operácie, definovanie zón,
priestorová analýza geoinJormácií. Tematická mapa, proces vizualizácie konkrétneho javu v skúmavej lokalite. Štruktúra úda-
jov, priestorového modelu ajeho realizácia. Modelovanie v prostredí G/S. /mplementácia výpočtových modelova ich prezen-
tácia vo Jorme geoinJormácií.

Theoretical proposal oj object structure, entities, attributes and their mutual relations in the Geographic /nJormation System
(G/S) environment. Functions and interconnection oj graphic and text component oj G/S. Analytic tools oj G/S, query opera-
tions, zone defining spatial analysis oj geoinJormation. Thematic map, visualisation oj concrete Jeature in the analysed loca-
lity. Data structure, spatial model structure and its realizing. Modelling in the G/S environment. /mplementation oj calcula-
ted models and their presentation as geoinformation.
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Geografický infonnačný systém (GIS) ako nástroj procesu
tvorby digitálnej mapy doplnenej o analytické schopnosti poč-
núc od zberu údajov, ich spracovania, uchovávania, obnovy,
analýzy vizualizácie a manipulácie, je výkonným prostried-
kom na tvorbu používatel'sky potrebných aplikácií. Jednou
z takýchto aplikáciíje modelovanie vetemej erózie pády. Pot-
reba vyjadriť geoinformáciu o transporte častíc pody vply-
vom vetemej erózie, vytvorila myšlienku realizovať takýto
model v prostredí GIS a skúmať dopad tohto javu na pol'no-
hospodársku pádu v záujmovej lokalite. Model Kočín bol rie-
šený na Katedre mapovania a pozemkových úprav Stavebnej
fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v spo-
lupráci s Katedrou geodetických základov SvF STU. Ciel'om
bolo obohatiť doterajšie výsledky o digitálny model veternej
erózie pády.

V GIS sa zdorazňuje význam navrhnutej organizovanej
bázy údajov (BÚ) a znej vyplývajúca dobrá inventarizácia,
archivácia a prezentácia údajov, ktoré činnosti v dosledku
priestorového prepojeniaje možné funkčne prepojiť s údajmi
z roznych odvetví na základe priestorového vymedzenia. GIS

sa od ostatných informačných systémov odlišuje hlavne mož-
nosťou priestorovej analýzy a syntézy poznatkov s modelo-
vaním údajov vzhl'adom na vymedzený geopriestor [5].

Pol'nohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín sa na-
chádza v Tmavskom kraji, v okrese Piešťany. V rámci pro-
jektu sme sa zamerali na oblasť v okolí obcí Kočín-Lančár
a Šterusy na základe dostupných mapových podkladov. Ako
mapové rastrové podklady sme použili Základnú mapu (ZM)
Slovenskej republiky (SR) 1:10 000, a to: 35-31-10, 35-31-
-15,35-31-20,35-32-06,35-32-11 a 35-32-16 dodané z Geo-
dického a kartografického ústavu Bratislava. Okres Piešťany
možno charakterizovať z hl'adiska typu krajiny podl'a výskytu
negatívnych prvkov v životnom prostredí, ako oblasť kon-
centrovaného výskytu intenzívne posobiacich negatívnych
prvkov z pohl'adu podnej erózie [I], [2]. Z hl'adiska hospo-
dárskeho využitia je oblasť charakteristická rovinami, zvlne-
nými rovinami miestami pahorkatinami a poriečnymi nivami
s vel'mi dobrými vlastnosťami reliéfu na hospodárske využi-
tie. Je to oblasť vhodná nielen na výstavbu sídiel, priemy-

Obr. 1 Transformované súradnice rohov ML 35-31-10 2M SR 1:10000 vrstvy lesov a stredná chyba (RMS error)
v polohe rohov ML

ZM 35-31-10 ZM 35-31-15 ZM 35-31-20 ZM 35-32-06 ZM 35-32-11 ZM 35-32-16
0,54m 0,81 m 0,99m 1,24 m 1,01 m 0,81 m
0,26 m 5,21 m 0,64 m 1,25 m 12,06 m 8,29m
0,59m 0,64m 1,02 m 1,01 m 0,81 m 0,92 m
0,81 m 1,02 m 0,84 m 0,39m 1,53 m 0,02
1,36 m
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selno-technických objektov a komunikácií, ale aj na pol'no-
hospodárstvo.

Podfa spracovania nameraných meteorologických údajov
(meteorologická stanica Piešťany v nadmorskej (n.) výške (v.)
162 m za obdobie rokov 1961 až 1970 tu prevládal severný
až severozápadný vietor s 30 až 40 % početnosťou o prie-
mernej rýchlosti zhruba 5 až 10 m.s-1 v období letného štvrť-
roka. 22 % dní letného štvrťroka bolo bezveterných. V rámci
ročných priemerných hodnot tu prevládal severný až severo-
západný vietor s obdobnou početnosťou a intenzitou ako za
letný štvrťrok [4]. Podfa meteorologickej stanice v Jaslov-
ských Bohuniciach n. v. 172 m, ktorá je juhozápadne od
piešťanskej stanice, je smer vetra severozápadný a bezvetrie
za obdobie rokov 1961 až 1970 bolo len v 8 % dní za rok.
Teda v rámci SR ide o oblasť prevažne nížinatú až pahorka-
tinu s početnými severnými až severozápadnými vetrami, pol'-
nohospodársky využívanú, náchylnú na veternú eróziu. Prie-
merná teplota v júli v tejto oblasti podfa pozorovaní dosaho-
vala 19,7 oe a počet letných dní v roku s maximálnou teplo-
tou vzduchu 25 oe a vyššou bol v priemere 60 až 70 dní za
obdobie rokov 1931 až 1960.

Dnes pod vplyvom globálneho otepfovania mažeme oča-
kávať vyššie priemerné hodnoty, a teda aj vyššiu pravdepo-
dobnosť pozitívnych podmienok pre veternú eróziu pody.
Potrebné údaje na spracovanie BÚ projektu o atmosférických
podmienkach monitorovaných v meteorologickej stanici
Piešťany získavame z dennej aktualizácie tejto stanice prost-
redníctvom internetu na adrese: http://www.wunder.
ground.com/global/stations/11 826.html.

Pred samotnou transformáciou mapových podkladov sme de-
finovali ako modelový súradnicový systém Jednotnej trigo-
nometrickej siete katastrálnej pre mapy a obdobne pre no-
vovytvorenú BÚ Warehouse. Ako grafický podklad na

transformáciu a následnú vektorizáciu mapových podkladov
nám boli poskytnuté naskenované mapové listy (ML) polo-
hopisu, popisu, vod, lesov a výškopisu s podrobnosťou 400
dpi a 600 dpi. Tieto mapové podklady sme transformovali
v prostredí GeoMedia Professional verzia 4 podfa rohov ML.
Presnosť afinnej transformácie uvádza obr. 1.

Obdobne sme transformovali všetky vrstvy 6 ML vo for-
máte TIFE Stredné chyby transformácií v po1ohe rohov pre
všetky vrstvy ML uvádza tabufka I.

Tranformáciu jednotlivých mapových podkladov sme vy-
konali v prostredí GeoMedia. Po definovaní rohov ML sme
vložili rastrový podklad ML interaktívnym sposobom, ktorý
sme následne transformovali na definované rohy. Výsledky
transformácie sme uložili v súboroch TXT pre všetky vrstvy
6 ML.

Takto transformované mapové podklady tvorili zdroj na
vektorizáciu a návrh štruktúry modelu, ako aj bázu na vek-
torizáciu ohrozených pozemkov z hfadiska veternej erózie.

Pri spracovaní sme zistili, že zak1adací súbor používaný
v prostredí MicroStation sa odlišuje pri pripájaní už existu-
júcich výkresových súborov DGN do prostredia GeoMedia,
preto bolo potrebné využiť nástroje na vektorizáciu ohroze-
ných pozemkov v prostredí GeoMedia. Nástroje GeoMedia
pritom používajú vel'mi efektívne sposoby vektorizácie ako
je sledovanie priebehu už existujúcej vektorovej grafiky, ďa-
lej automatické rozpoznávanie rastra čím sa skvalitní pres-
nosť vektorizácie. GeoMedia rozlišuje 5 typov vektorového
zachytenia a 6 typov rastrového prichytenia na editáciu alebo
tvorbu vektorovej geometrie. Obr. 2 znázorňuje ukážku
z prostredia vektorovej grafiky GeoMedia a jej prepojenie na
BÚ.

Po vektorizácii mapových podkladov bolo potrebné vy-
budovať prostredie pre BÚ, ktoré by poskytovalo všetky po-
trebné údaje na vykonávanie priestorových analýz, dopyto-
vania na BÚ, používania definovaných zón a ďalších
analytických nástroj ov GIS.
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Microsoft Access je relačný systém BÚ s možnosťami tvorby
prepojení medzi vzájomne súvisiacimi údajmi. Základom re-
lačnej BÚje tabul'ka. Súčasťou BÚ Access sú tabul'ky, otázky,
formuláre, zostasvy, makrá a moduly. Rovnako ako samotná
tvorba BÚ v Microsoft Access je priamo zabudovanou táto
tvorba aj v prostredí GeoMedia. Po založení nového projektu
New Workspace je možné pripojenie už existujúcej BÚ
Access, resp. CAD, ArcInfo, Maplnfo, FRAMME, MGE,
Oraele a iných.

Na projekt veternej erózie pady bolo potrebné navrhnúť
novú rozširujúcu BÚ Warehouse, ktorá by spÍňala potrebné
požiadavky na následnú tvorbu priestorových analýz a do-
pytovania. Táto BÚ obsahuje potrebné informácie o teplote,
vlhkosti, rýchlosti a smere vetra, nárazovom vetre, tlaku, či
viditel'nosti v dennej aktualizácii podl'a meteorologickej sta-
nice v Piešťanoch. Je potrebné rozšíriť BÚ aj o informácie
o vlastnostiach pady, pOdny typ, druh, erodovatel'nosť a iné.
K dispozícii máme existujúcu databázu Kočín2000.mdb,
ktorú rozširujeme priamo v GeoMedia Professional o nami
vyžadované údaje.

Údaje sú ukladané do tabuliek. Štruktúra BÚ ešte nie je
konečná ale je priebežne dopÍňaná. Tabul'ka je členená na
riadky - záznamy a na stípce - polia. Jeden záznam obsahuje
všetky údaje vzťahujúce sa kjednému prvku tabul'ky. Vo vše-
obecnosti tieto údaje mažu byť l'ubovolného typu. Jedno pole
obsahuje jeden údaj pre všetky prvky tabul'ky. Všetky údaje
v poli sú jedného typu. V rámci triedy sme si definovali jed-
notlivé atribúty objektov. SÚ to primárny kl'úč, názov, úda-
jový typ, typ geometrie (plocha, línia, bod). Hierarchia na-
vrhovaného modelu je znázornená na obr. 3.

Ako primárny kl'úč vo všeobecnosti maže byť zvolené l'u-
bovolné pole tabul'ky. Primárny kl'úč urýchl'uje vyhl'adávanie
a usporadúvanie údajov, s ktorými sa najčastejšie pracuje. Pri
otváraní tabul'ky sa zobrazujú údaje práve podl'a primárneho
kl'úča. Primárny kl'úč zamedzuje ukladanie duplicitných úda-
jov do tabul'ky, teda je jednoznačný. Pre GeoMedia je vý-
značná dynamická zmena atribútov pri editácii v rámci všet-
kých tabuliek, ktoré prislušný údaj obsahujú a obdob ne
reaguje po zmene grafiky v mapovom okne dynamickou zme-
nou v údajovom okne.

Kvalita BÚ,jej štruktúra a dynamická aktualizácia, má naj-
závažnejší dopad na celkovú funkčnosť GIS. Preto budova-
niu BÚ treba venovať značnú pozornosť. Ide o etapu, ktorá
vyžaduje vel'ké časové a finančné investície najma pri vel'-
kých projektoch. Vyžaduje zváženie dostačujúcich zdrojov
údaj ov, použitých zariadení a pracovných postupov, predo-
všetkým však správne navrhnutie parametrov BÚ.

K tvorbe tematickej mapy je možné pristúpiť po úspešnom
realizovaní grafickej časti features a po naplnení BÚ. V GlS
je mapa iba jedným z prostriedkov prezentácie, grafickým
výstupom aplikačného programu z BÚ. Na druhej strane
v analógovej forme má mapa mnoho obmedzení, najma
v množstve poskytovaných informácií. Výhodou mapy v GlS
je, že sa maže l'ahko modifikovať a aktualizovať.

DopÍňanie nových, či odstránenie existujúcich tematic-
kých vrstiev sa pri vhodnom štruktúrovaní údajov dá urobiť
za vel'mikrátký čas. V GlS na báze počítačov je uloženie úda-
jov oddelené od ich prezentácie, čo slúži k efektívnejšiemu
využitiu údajov aj priestoru, v ktorom sú údaje uložené. Dá
sa povedať, že v GlS sú tiež objekty reprezentované bodmi,
líniami, plochami, avšak s tým rozdielom, že takýto element
nie je len zelenou, či hnedou plochou, ale daná plocha obsa-
huje informáciu o tom, že je lesom, či ornou padou, ktorá má
konkrétnu rozlohu, konkrétne lesné spoločenstvo, či pesto-
vanú pol'nohospodársku plodinu. Prakticky sa ku každému
objektu dá priradiť neobmedzené množstvo atribútov. Tema-
tické mapy používajú na vizualizáciu farby, vzor, priestorové
charakteristiky, distribúciu features v mapovom okne.
Ukážka je na obr. 4.

Zásady pri tvorbe tematických máp sú:
• jednota - rovnaké objekty sú znázornené rovnako,
• koordinácia - vyváženosť všetkých činností pri tvorbe te-

matickej mapy,
• jednoduchosť - starostlivý výber prvkov mapy, aby nebola

preplnená,
• priestorová názornosť - priestorové rozmiestnenie prvkov

mapy musí zodpovedať skutočnosti,
• zrozumitel'nosť - vyjadrovací jazyk mapy musí byť zrozu-

mitel'ný nielen autorovi mapy ale aj jej používatel'om,
• zvýraznenie dominánt - hlavný vyjadrovací prostriedok

tematickej mapy, ktorým je znázornený najdaležitejší pr-
vok mapy musí byť najvýraznejší,

• výher - individuálny výber objektov obsahu mapy,
• mierka - technológia GIS umožňuje spracovávať a vizua-

lizovať údaje bez ohl'adu na mierku, ale aj napriek tomu sa
grafická a topologická zložka digitálnych priestorových
údajov spracováva odlišne pre razne mierky; mierka má
vplyv bezprostredne na výber typu objektov,

• generalizácia - bez generalizácie sa nedajú v mape vyjad-
riť zložité priestorové vzťahy.
Tvorba tematickej mapy umožňuje dynamicky sledovať

charakteristiku záujmového územia z pohl'adu, ktorý si sami
zvolíme. Týmto pohl'adom maže byť definovanie stupnice vy-
kreslenia kvantitatívneho alebo kvalitatívneho znaku na prí-
slušnú triedu v rámci BÚ.

Fe ature spopís ané
atribibút-mi v rámci
tried
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Dopyt - query používame vtedy, ak chceme z množstva úda-
jov vybrať len niektoré, podľa vopred určených kritérií alebo
ak spájame údaje z viacerých tabuliek - pozri obr. 5. Dopyt
obsahuje deťiníciu výberových kritérií, výberu polí, prípadne
spojenia tabuliek a ďalších otázok [6J. Dopytové operácie GIS
sú jeho najzákladnejšou súčasťou. Kladením otázok na BÚ
sa vykonáva selekcia ťeatures v rámci definovaných kritérií.
Dopytové operácie mažeme rozdeliť na dva základné typy:
• Priestorové.
• Filtračné.
Kritériami výberu sú vzájomné priestorové vzťahy ako dotý-
kanie, definovanie vzdialenosti S od ťeature, zloženie z iných
ťeatures, zahfňujúce iný ťeature, sú rovnako vzdialené, kri-
žujú sa, susedia a podobne. V rámci filtra sa podľa hodnoty
atribútov ťeatures z určitej triedy selektujú s použitím logic-
kých matematických ťunkcií ako je súčet, rozdiel, rovnosť,
nerovnosť, a, alebo.

Schopnosť priestorovej analýzy je jedna z hlavných vlast-
ností, ktorá odlišuje programy GIS od skromnejších, jedno-
duchších mapových systémov. Analytické prostredie GIS
(MGA) poskytuje možnosť vytvoriť dopytové operácie, ana-
lýzy a zobrazovať topologicky čisté geografické údaje. MGA
je výkonný nástroj tvorby topologických model ov a dopytov
na vzťahy medzi geografickými objektmi. MGA vytvára zóny
okolo objektov, generuje tematické výstupy výsledkov do-
pytovania [7J. Na dopytové operácie následne nadvadzuje
i používanie tzv. nárazníkových zón.

Nárazníkova zóna (butfer zóna) je používateľom defino-
vaná oblasť okolo, alebo v rámci jedného objektu z triedy ob-
jektov. Po definovaní zón možno vytvoriť priestorové dopyty,
ktoré dávajú odpovede generované z BÚ, o oboch triedach
objektov alebo dopytoch, založených na ich vzájomnom
priestorovom vzťahu.

Pri vykonávaní priestorovej analýzy preto v okolí kon-
krétneho objektu definujeme nárazníkovú zónu. Je možné vy-
tvoriť zónu nielen pre jeden objekt ale i pre celú triedu ob-
jektov alebo pre výsledok dopytu na BÚ. Zóny sa generujú
ako objekty a sú uložené do triedy objektov BÚ. Ako priklad
nárazníkovej zóny pre náš projekt by mohla byť otázka či sa
do vzdialenosti 100 m nachádza pozitívny krajinný prvok
stromoradie od pozemku ohrozeného veternou eróziou - po-
zri obr. 6.
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Obr. 5 Príklad query operácie ako dopytu na rozlohu eróz-
nych pozemkov

Do problematiky priestorových analýz GIS zahrňujeme
i priestorovú diťerenciáciu. Vytvorením priestorovej masky
sa odčítajú výsledky z dopytov napríklad od definovaných
nárazníkových zón. V praxi to znamená vytvorenie defini-
tívneho rozhodnuti a ako výsledku analýzy.

Nárazníková zóna maže logicky nadvazovať na už exis-
tujúce dopyty, ktoré mohli byť odpoveďou i na viac tried ob-
jektov z BÚ. Napríklad ak otázku položíme ako selekciu tých
pozemkov, ktoré majú podu hlinitopiesočnatú a majú rozlohu
vačšiu ako 500 m2.

Okrem používania zón je možné vykonávať aj funkciu do-
pyt na dopyt. Tieto sa dajú spájať do spoločného výsledku
pomoc ou funkcie spojenie Uoin). Spojenie znamená vznik
novej relácie medzi objektmi, čo v relačnej BÚ vykoná spo-
jenie tabuliek s tým, že ich netreba opakovane prepisovať.
Spojenie vytvorí vzťah medzi dvomi triedami objektov alebo
medzi dopytmi tak, že atribúty každej z nich mažu byť pou-
žívané medzi oboma triedami v jednom výsledku na dopyt
[6J.

Na podklade výsledkov priestorových analýz vykonávanie
rozhodnutia o celkovom ohrození veternou eróziou nami po-
zorovaného územia. Na základe výsledkov je možné posúdiť
tieto výstupy s integráciou výpočtu erodovatel'nosti podl'a [3],
alebo pomoc ou ďalších matematických model ov. Tvorba
a správa priestorových údajov v relačných BÚ má úplne nový
prístup k objektovej editácii a čistota priestorových údajov
v rámci technológie MS Windows je umožnená za pomoci
výkonných prostriedkov kvalitného GIS. Otvorený prístup
nielen k analýze, ale i k modifikácii a k integrácii údajov roz-
nych formátov, či možnosť ukladať údaje do klasických for-
mátov ako MicroStation alebo ArcView, ako aj práca s inte-
ligentnými objektmi GIS obsahujúcimi geometrickú
i popisnú zložku (teda nielen grafika oddelená od BÚ), je
vhodným nástrojom na realizáciu nášho experimentálneho
modelu GIS [7J.

Ako sme už na začiatku spomenuli, celá priestorová analýza
v našom experimentálnom modeli zahfňa problematiku ve-
ternej erózie pody. Veterná erózia pOdy posobí škodlivo tak,
že rozrušuje podny povrch mechanickou silou vetra, odnáša
častice pody a ukladá ich na iné miesta. Veternú eróziu ov-
plyvňujú hlavne faktory meteorologické a padne, ktoré sú
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O!JI: 6 Uká~ka nárazníkovej zóny do vzdia!enosti /00 m
od pozemku

zosilňované, resp. tlmené priamymi zásahmi človeka, t.j. kul-
tiváciou a vorbou pestovatel"ských plodín.

Prírodné faktory prostredia vyvolávajúce veternú eróziu (vie-
tor, páda, dážď) vyjadrujú ohrozenosť pády veternou eróziou,
označovanou termínom erodovaternosť. Erodovatel'nost nie
je statická, ale mení sa podra stavu vlhkosti pody. Na posú-
denie erodovatel'nosti je vhodné použit vzťah podl'a [31:

kde
- E je erodovatel'nost pody (g.m-2),

- P je obsah podnych agregátov viičších ako 0,8 mm (%) ur-
čená preosiatím na vzduchu preschnutej pody sitkom
s otvormi 0,8 mm vel"kými,

- V je pomerná vlhkost pody (v hmotnostných percentách);
je to podiel skutočnej vlhkosti a neprístupnej vody (neprí-
stupná voda sa vypočíta delením obsahu podnych častíc
menších ako 0,0 I mm číslom 2,4),

- R je očakávaná rýchlosť vetra pri povrchu pody (m.s-I
).

Tento vztah sa najčastejšie vyjadruje pomllCou nomogramu.
V monograme je vedl'a rýchlosti vetra pri povrchu pody

(Rp) zakreslená zodpovedajúca rýchlosť vetra vo výške me-
rania na meteorologických stanici ach (Rs v km.h-I). Vedra
erodovatel"nosti vetrom (E) je zakreslený index erodovatel'-
nosti (l/). Index erodovateI'nosti vyjadruje pomel' medzi vy-
počítaným množstvom odnosu a prístupným mno/.stvom od-
nosu pádnych častíc vetrom. Ak h je viičšie ako I, potom je
potrebné realizovat protierózne opatrenia. Aj keď najlepším
indikátorom erodovatel"nosti pád vetrom je obsah pádnych
agregátov viičších ako 0,8 mm, zistila sa i vel"mi významná
závislosť na obsahu ílovitých častíc v pode. Na výpočet ero-
dovatel"nosti použijeme údaje z BÚ, ktorá sa permanentne
dopÍňa o následujúce údaje z dennej aktualizácie - pozri
tab. 2.

Na zníženie rýchlosti vetra pri povrchu móžeme použit tri
druhy opatrení:
I. Metódu pestovania. Pásovým rozdelením pozemku po-

mocoujednotlivo výškovo rozdielnych plodín. Medzi vyš-

šie rastliny (kukurica, slnečnica) sa zasejú menej odolné
plodiny, napr. zelenina.

2. Občasnými umelými zábranami. Prenosné ploty a zábrany
z odpadových materiál ov.

3. Trvalé porasty. Široké pásy drevín orientované kolmo na
smer prevládajúceho vetra .
Eróziou je v SR ohrozených cca 1,6 milióna hektárov por-

nohospodárskej pody. Straty pody eróziou sa odhadujú na 2.8
milióna ton ročne. Slabo až stredne erodovatel'né pody tvo-
ria 18, I %, silno erodovatel'né 12,7 7c a vel'mi silno erodo-
vatel'né pody 6,6 % z cel kovej výmery ornej pody. Veterná
erózia, ktorá sa prejavuje najmii v nížinách, zasahuje prib-
ližne 26 % plóch ornej pódy.

Ciel'om príspevku bolo priblížit oblast priestorových analýz,
geopriestorových diferenciácií, dopytových operácií a pou-
žitie výkonných analytických nástrojov v prostredí GIS. Celá
problematika úzko nadviizuje na problém erózie pády, ktorý
riešime v prostredí tohto nástroja na zber, uchovávanie, viac-
účelové využívanie, manipuláciu a prezentáciu geografic-
kých údaj ov. Celý proces vyžadoval precízny postup od sa-
motného transťormovania rastrových podkladov. cez vek to-
rizáciu objektov z tried objektov až po následné budovanie
účelovej BÚ. Kvalita každého GIS sa odráža na dynamike
aktualizácie BÚ či graťickej súčasti. Je to proces náročný nie-
len časovo ale aj ťinančne. pokial' údaje ktoré tvoria súčasť
BÚ sú zložito i časovo dlho zbierané. Napriek tomu GlS majú
mnohé prednosti pred klasickými "statickými" tematickými
mapami. lebo obsahujú nástroje na jednoduchú manipuláciu
a aktualizáciu mapy v širšom chápaní.

Príspevok nie je fínálnym obrazom nášho projektu, je za-
meraný na širší problém priestorovej analýzy. tvorby BÚ, do-
pytových operáciL zón, a myšlienku vytvorenia bázy na re-
alizáciu GIS erózic pody.

Príspcvok vz,niko!1' rámci ricl-cnia vedecké!w projektu VECA
1102/3/03 Nm'.Ý mode! pozcmkových lÍprav pO!llOhospodár-
skcho lÍzcmia za!ožcnÝ na idcntifikácii poz,ell1k(lt'ého v!ast-
níctm a u~ívania.

II] MAZÚR. E.: Typy reliéfu z hl'adiska hospodárskeho využitia.
[M 1:500000.1 In: ALias SSR. Bratislava. SAV a Slovenský úrad
geodézie a kartogratie 19RO. s. 2R2-283 [mapa 7J.
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