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Grafická vzorka, grafická štruktúra
a textúra na mape

Geografický

Ing. Ján Pravda, DrSc.,
ústav SAV, Bratislava

V kartografickej terminológii sú rozne nejasnosti v chápaní termínov vzorka, štruktúra a textúra na mape. Na základe stručnej analýzy Jormulujú sa vymedzenia vzorky a textúry na mape. Vzorka (u nás nazývaná "grafická štruktúra", alebo len
"štruktúra") sa chápe ako súhrn grafických prvkov rozneho tvaru, veľkosti, Jarby (roznej sýtosti, jasu) a usporiadania (vrátane orientácie). Textúraje charakteristická črta vzorky. Rozne textúry sa navzájom odlišujú kompaktnosťou (hustotou) a určitou organizovanosťou grafických prvkov.

Different not quite clear understanding oj terms sample, structure and texture on a map as applied in cartographic terminology. Based on concise analysis definitions oj sample and texture are developed. Sample (which is sometimes called in our
country as "graphical structure" or only "structure") is understood as a complex oj graphical elements that are different in
Jorm, dimension, colour (different density and brightness) and configuration (including their orientation). Texture is characteristic design oj a sample. Different textures differ mutually by their compactness (densities) and a certain degree oj organisation oj their graphic elements.

Poznatky v kartografii sa rozvíjajú nielen z hfadiska ich početnosti, ale aj z hfadiska ich konceptuálnej (zmyslovej, obsahovej) stránky. Jedným z prikladov je aj oblasť kartografického vyjadrovania (mapových výrazových prostriedkov)
a v rámci nich konceptuálny problém pojmov-termínov grafická vzorka, grafická štruktúra
a textúra.
Na prvý pohfad by sa mohlo zdať, že je to drobná, nepodstatná až okrajová záležitosť. No skutočnosť potvrdzuje, že
na to, aby sme na mape kvalifikovane vyjadrili geografické
informácie (rozmanité objekty, javy alalebo ich charakteristiky lokalizované do nejakého miesta na Zemi), sú potrebné
kvalifikované znalosti o tom aké grafické (výrazové, znakové) možnosti máme k dispozícii a akým sposobom (metódou) ich máme (m6žeme) použiť na vyjadrovanie r6znych
významov1J•
Objavujú sa snahy (aj pokusy) nahradiť v kartografii zaužívaný termín štruktúra termínom textúra, ktorý je zaužívaný v oblasti diafkového prieskumu Zeme (DPZ).
Aby sa tieto termíny dali rozlišovať podfa ich obsahu, treba
ich analyzovať v kontexte s termínom vzorka.

Termín vzorka (anglicky pattern, nemecky muster, francúzsky dessin) sa v kartografii považuje za novotvar. Pokus
o jeho zavedenie do slovenskej kartografickej terminológie
sa vzťahuje k roku 1980 [15]. Vzorka sa vysvetlila z pozície
koncepcie mapového jazyka ako viacnásobné
(opakované) rozmies tnenie tých i stých ale bo striedavo
iných grafických
prvkov v areáli (vo vymedzenej
ploche mapy) s ciel'om prisúdiť tomuto areálu určitý význam. Bola to však ojedinelá snaha, ktorá nenašla
I)

Význam sa chápe ako obsah mapového znaku (to, čo znak reprezentuje).

podporu ani medzi slovenskými, ani medzi českými kartografmi.
V tom čase totiž naše terminologické prostredie bolo ovplyvnené vydaním 16-jazyčného slovníka kartografických
termínov [11], ktorý bol spracovaný a vydaný roku 1973 pod
záštitou Medzinárodnej kartografickej asociácie (lCA)
a v ktorom sú zaradené aj české a slovenské ekvivalenty.
V tomto slovníku sa vyskytuje výraz štruktúrny
raster,
ktorý sa chápal ako blízky významu termínu vzorka. Nesk6r (v roku 1986) v podobe štruktúrna
sieť ho prebral aj
Slovník geodetickej a kartografickej terminológie, diel: Kartografia [20], ktorý bol vydaný súbežne s analogickým českým slovníkom. Bol to ale nepresný slovenský preklad českého termínu strukturní
síť.
V našom najnovšom terminologickom slovníku z roku
1998 [8] sa už termín š truktúra vyskytuje vo vzťahu ku kartografii v piatich výrazoch: tri z nich (štruktúra
expertného kartografického
systému,
štruktúra
údajov
a prvok štruktúry
údaj ov) sa svojimi zmyslovými obsahmi nachádzajú trochu ďalej od mapy, ale ostatné dva
(štruktúrny
kartodiagram
a štruktúrny
karto gram)
sa už bezprostredne týkajú mapy a jej dvoch vyjadrovacích
metód. Termín štruktúrny
raster, ktorý tu už predtým bol,
sa do slovníka nedostal, ale to neznamená, že by nebol zaužívaný. Jeho vynechanie bol o d6s1edkom sp6sobu výberu
hesiel do tohto slovníka.
V nemeckojazyčnej (rakúsko-nemecko-švajčiarskej) kartografickej terminológii existuje viac slovných spojení týkajúcich sa štruktúry:
štruktúrna
mapa a štruktúrna
šrafa [11], štruktúrna
čiara [9], štruktúra
mapy,
štruktúrny
model, kartografická
štruktúrna
analýza, štruktúrne
prvky [22], štruktúrny
diagram,
kartografický
štruktúrny
typ, štruktúrna
rovina
[12]. Pre to, čo my nazývame štruktúrny
raster E. Amberger [1] uvádza až tri výrazy: S trukturraster,
FHichenraster a FUichenmuster
(dokoncaaj strukturbezeichnende FHichenmuster).
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Z pofštiny k nám prenikli a stali sa frekventovanými výrazy štruktúrny
kartodiagram,
štruktúrny
kartogram (ktoré sú členené aj podrobnejšie) a š truktúrna
čiara [l8].
Z týchto, ale aj z niektorých ďalších územne bližších či
vzdialenejších jazykových oblastí k nám prenikajú rozne podoby odborných termínov. Relatívna vol"nosť"presádzania"
niektorých odborných výrazov do našej odbornej reči sa vyznačuje problematickou úspešnosťou a často osciluje odjednej krajnosti k druhej: buď sa preháňa, alebo sa ignoruje (nenachádza nasledovníkov).
Termín textúra k nám preniká z angličtiny po dvoch líniách: po línii DPZ, konkrétne v súvislosti s tvorbou máp na
báze satelitných snímok (obrazových záznamov) a taktiež po
línii grafickej semiotiky, pod vplyvom ktorej vznikla v kartografii mapová semiotika.
V prvom vydaní Krátkeho slovníka slovenského jazyka
z roku 1987 [10] sa nachádzajú všetky tri tieto slová s výkladmi (ktoré neboli zmenené ani v 3. vydaní z roku 1997):
- vzorka (okrem významu malé množstvo materiálu, výrobkov ap. na ukážku)-obrazecnatkaninách,
plochách ap., vzor2); v synonymnom význame je v slovníku aj slovo dezén (vzorka, kresba);
- štruktúra - 1. sposob zloženia, (vnútorné) usporiadanie
nejakej látky, 2. usporiadanie prvkov, zložiek istého celku
a ich vzájomných vzťahov, stavba; súbor týchto vzťahov;
- textúra - vnútorné usporiadanie, štruktúra, kresba.
2)

Je zaujímavé, že v tomto slovníku absentuje výraz vzorník, a preto
všetky štyri termíny (vzorník farieb, vzorník mapových
znakov, vzorník písma a vzorník rastrov), zaradené v [8],
by sa mali považovať za nesprávne; za správne [podfa 10] sa považuje slovo vzorkovnica
- I. súbor, súhrn vzoriek, 2. znázornenie
vzorky na papieri
(ako vodidlo
pri tkaní,
pletení ap.).

Z týchto výkladov viadno, že obsah (koncept, význam)
slov štruktúra
a textúra sa v slovenčine naozaj prekrýva.
Mnohí v tom vidia potvrdenie synonymity týchto slov. V užšom, odbornom chápaní však tieto slová nie sú synonymné.
Dokazy pochádzajú z grafickej semiotiky.
3. Grafická semiotika, mapová semiotika a grafické
premenné
Základné tézy grafickej
semiotiky
sformuloval roku
1967 J. Bertin [2]. Kartografia si na jej báze operatívne vytvorila mapovú semiotiku (objavila sa aj s názvami kartosemiotika,
mapový symbolizmus),
ktorá sa chápe
ako interdisciplinárna oblasť poznatkov na styku semiotiky
a kartografie. Odtial"prenikli do kartografickej terminológie
pojmy-termíny pragmatika,
syn taktika a sémantika
systému znakov mapy (mapového jazyka) a okrem iných aj
reláciaznak a jeho význam,ktoráobrátilapozornosťkartografov na problém vnímania a chápania toho, čo možno
vyčítať z mapových znakov a vzťahov medzi nimi, t.j. na oblasť mapovej kognície - poznania získavaného z máp3).
Vel'k:ývplyv na rozvoj mapovej semiotiky mali aj J. Bertinom zistené grafické premenné.
3.1 Grafické

premenné

vo vzťahu

k mape

Grafické premenné sú variabilné vlastnosti grafického prvku.
Hrajú podstatnú úlohu nielen vo vol"neja úžitkovej grafike,
ale aj v mapovej semiotike, t.j. pri mapovom vyjadrovaní v morfografii (pri tvorbe) mapového znaku a následne v signačnom procese, t.j. pri označovaní významov mapovými
3)

V rámci Komisie teoretickej kartografii ICA existovali v rokoch
1995 až 1999 dve pracovné skupiny: jedna pre mapovú semiotiku
a druhá pre mapovú kogníciu.
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znakmi [14, 16]. J. Bertin zistíl, že takýchto premenných
v grafickej semiotike je šesť - obr. 1 [2, 3]):
- vefkosť,
- sýtosť,
- vzorka,
- farba,
- orientácia,
- tvar.
O tomto poradí grafických premenných u Bertina rozhodla
početnosť charakteristík (na obr. 1vpravo). V kartografii (mapovej semiotike) je poradie d6ležitosti grafických premenných iné (obr. 2). Na základe testovania tematických máp
(hlavne v komplexných atlasoch) sme zistili, že grafické premenné z hfadiska d6ležitosti možno rozdeliť na dve skupiny:
1. skupina: tvar, vefkosť a farba (vniektorýchprípadoch
je poradie vnútri tejto skupiny opačné, tj. farba, vefkosť,tvar),
2. skupina: sýtosť (intenzita),
vzorka a orientácia
(v tejto skupine sa ojedinele vyskytuje zmena v poradí premenných sýtosť a vzorka).
Postupne, ako sa v kartografii udomácňovalo poznanie
o existencii grafických premenných, sa zistilo, že sýtosť je
jednou z troch vlastností farby (tón, sýtosť, jas), a preto
má zmysel vyčleňovať ju len v prípade jednofarebných (spravidla čiernobielych) máp, kde sa chápe ako postupnosť sivých tónov (poltónov), čo je vlastne intenzita
(množstvo
čiernej farby v bielej). V prípade ostatných (farebných) máp
je potom grafických premenných buď pať (tvar, vefkosť,
farba, vzorka, orientácia),
alebo až osem (tvar, vefkosť, farebný
tón, sýtosť (farby),
jas (farby),
vzorka, orientácia)
[4].
Vo vzťahu k mape sa grafické premenné vyznačujú niektorými zvláštnosťarni.
Tvar sa chápe ako forma, vonkajšia podoba figurálnych
mapových znakov a ich zložiek (morfém, grafém). Priebeh
(tvar) čiary a tvar areálu na mape je daný ich topológiou,
a preto nie je v ich prípade grafickou premennou. Je to podstatná zvláštnosť pri aplikácii grafických premenných v kartografii: ich uplatnenie a funkcie sú limitované špecifickými
podmienkarni, ktoré vyplývajú z podstaty a funkcií mapy.
Najd61ežitejšou podmienkou je, že (na rozdiel od vofnej, či
úžitkovej grafiky) znaky na mape sa neumiestňujú vofne, ale
s rešpektom ich polohy - topológie, lokalizácie, umiestnenia. Táto okolnosť sa netýka len tvaru, ale vo vačšej či menšej miere sa týka všetkých grafických premenných.
Vefkosť má význarnnú úlohu najma v prípade figurálnych znakov a spolu s proporcionalitou
vel'kostí sú d6ležité pri vnímaní diagramových znakov. V prípade čiarových
mapových znakov sa táto grafická premenná obmedzuje na
ich hrúbku (šírku). Vefkosť areálov mapy je opM podmienená ich topológiou4l, a preto v ich prípade nie je grafickou
premennou - tá sa uplatňuje pri tvorbe a výbere grafických
elementov vzoriek (grafických štruktúr) vyplňajúcich areál,
t.j. pri vofbe vel'kostí mapových morfém, grafém, grafických
motívov a grafematických priestorov [14, 16].
Farba (ako grafická premenná) sa týka všetkých troch
skupín mapových znakov: figurálnych, čiarových a obzvlášť
významná je pre areálové znaky. Pri mapovom označovaní
sa využívajú najma:
4)

Nerešpektovanie vefkosti areálov pri vyjadrovaní napr. charakteristík obyvatefstva metódou kartogramu podfa obcí vedie k nesprávnym výsledkom pri čítaní mapy. Intenzívne odtiene vo vefkých areáloch (obciach) sa vnímajú nielen ako velké relatívne, ale
aj ako vefké absolútne ukazovatele (hodnoty charakteristík).
Možno sa o tom p'resvedčii na viacerých mapách Atlasu SSR (Bratislava, SAV a SUGK 1980), napr. mapy č. 53, 54 a 55 v kapitole
Obyvatefstvo
a sídla na s. 144-145.
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Obr. 2 Poradie d8ležitosti grafických premenných
pri mapovom vyjadrovaní
- farebný tón - vlastnosť ludského oka vnímať r6zne farby
ako viditelné časti spektra:
400-435 nanometrov (nm) fialová,
435-480 nm modrá,
480-500 nm modrozelená,
500-560 nm zelená,
560-580 nm žltozelená,
580-595 nm žItá,
595-605 nm oranžová,
605-730 nm červená,
730-760 nm purpurová;
- sýtosť farby - podiel, percento chromatickej farby na
bielom pozadí; v prípade achromatickej farby (sivej) sa
tento podiel nazýva intenzita
(množstvo čiernej farby
v bielej). Jej jednotlivé stupne (intervaly) sa nazývajú gradácie;
- j as farby - svietívosť, čistotafarby, s ktorou sa však v kartografii narába velmi málo, a aj to len empiricky.
Okrem týchto troch vlastností sa v kartografii využívajú aj
niektoré ďalšie vlastnosti farby, ako napr. kontrast (rozdiel
medzijasom susedných farieb) a denzita (stupeň optickej nepriepustnosti, nepriesvitnosti, tmavosti farby; meria sa denzitometrom
na odraz alebo na priesvit).
Orientácia
je grafická premenná, ktorá sa týka figurálnych mapových znakov a ich zložiek, ale tiež aj vzoriek čiarových a areálových znakov - ako ich nasmerovanie, umiestnenie v určitom smere, pričom každý smer musí byť ludským
okom identifikovatefný a odlišitelný od ostatných aplikovaných smerov. Orientácia čiarových mapových znakov a areálov ako celkov nie je ich grafickou premennou, pretože je
daná ich topologickými podmienkami a vzťahmi.
V z o r k a je grafická premenná, ktorá sa chápe nejednotne
nielen vo vzťahu k mape, ale aj vo vzťahu k snímke (tejto arnbivalentnosti sa venuje osobitná pozornosť v časti 4).
3.2 Grafické

premenné

v nových

podmienkach

Grafické premenné v takom chápaní, v akom boli spomenuté
v časti 3.1, platia pre klasickú tvorbu máp vyhotovovaných
(vytlačených) na bielom papieri, tj. pri rešpektovaní principu
subtraktívneho miešania farieb. V počítačovej kartografii pri-
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chádza do úvahy aj aditívne miešanie farieb (na obrazovke
monitora), ktoré spolu s počítačovými technológiami poskytuje mapovému vyjadrovaniu ďalšie, doteraz nevyčerpané
možnosti, napr.:
- blikanie - miznutie a objavovanie sa, prskanie, pulzácia,
rozpad na drobné zložky, resp. vznik zložením zložiek ap.,
- pohyb - zmena miesta znaku po priamke, po krivke ap.,
- zmeny
klasických
vlastností
(plynulé,
skokové):
- zmena farby: zmena tónu, sýtosti, jasu, kontrastu ap.,
- zmena tvaru: prechod zjedného tvaru do druhého, zaoblenie, hranatenie ap.,
- zmena vefkosti: zvačšovanie-zmenšovanie, zhrubnutie, stenčenie ap.,
- zmena vzorky: prechod zjednej vzorky do druhej, tretej ap., rozpad plnej plochy na rozne vzorky, resp. opačne
- zlievanie sa vzoriek ap.,
- zmena orientácie:
rotácia na mieste, sklon vfavo,
vpravo ap.,
- kombinácie
niekofkých
zmien (naraz, plynule ap.).

Mentálny priestor okolo termínov vzorka,
štruktúra
a textúra je u nás rozdvojený: má odlišnosti vo vzťahu
k mape (v kartografii), a vo vzťahu k snímke (vo fotogrametrii a DPZ). Správne poznamenali A. H. Robinson, R.
D. Sale aj. L. Morrison vo štvrtom vydaní učebnice Elements of Cartography
[19, s. 81], že termíny pattern,
texture, grain, and structure
(v našom jazyku to zodpovedá termínom vzorka, textúra,
zrno a štruktúra)
sa do kartografie zaviedli bez toho, aby sa definovala ich podstata. Treba podotknúť, že ak je v chápaní týchto pojmov disharmónia v anglickej rečovej oblasti, niet sa čo čudovať, že
lepšie to nie je ani v slovenčine (a azda ani v češtine), najma
vtedy, ak sa to umocňuje nekritickým, či aspoň neobozretným a odborne nekompetentným preberaním (prekladom).
V dosledku toho niektori odborníci u nás nevedia dobre rozlíšiť vzorku od štruktúry a štruktúru od textúry.
4.1 Vzorka,

štruktúra

a textúra

na mape

Vzorka (pattern) je termín používaný v anglojazyčnej oblasti a sfére jej vplyvu [19, s. 81-82] na opis dojmu, ktorý
v nás vyvoláva systematické opakovanie znakov, značiek,
znamienok (marks) v areáli mapy5).
Vo vzťahu k mape sa termín vzorka používal najma pre
pravidelne usporiadané grafické prvky. Zaužíval sa však aj
v geografii, ktorá patrí k najreprezentatívnejším tvorcom
a používatefom máp: iná vzorka, resp. jej iné rozčlenenie
(distribution)
je typické pre mapu sídiel a iné pre klimatickú mapu6).
V anglojazyčnej kartografickej literatúre sa rozlišujú tri
druhy vzoriek [19, s. 315-316]: čiarové (line patterns),
bodkové (dot patterns)
a zmiešané (miscellaneous
patterns), ale na sprievodnej ilustrácii (obr. 3) autori [19]
pridali ešte vzorky rozlíšené na pozitívne a negatívne.

5)

6)

Z pozícií mapovéhojazyka termín mark treba chápaťako gra-

fickýprvok,grafickýmotív v mapovýchgrafémacha morfémach.
Ide o rozlišovaniedruhovmáp podfasposobovmapovejprezentácie. Je to typicképre americkúa sčasti aj západoeurópskukartografiu.U nás takéto rozlišovaniemáp zodpovedámetódammapového vyjadrenia("znázornenia").V zmysle koncepciemapového
jazyka ide o rozlišovaniemapovýchsyntaktickýchtypov [14, 16].

Podfa nich má každá vzorka niekofko dimenzií (dimensions):
1. textúra (texture),
2. usporiadanie
(arrangement),
3. orientáciu
(orientation),
4. sýtosť (value), resp. intenzitu.
Textúra vzorky je rozstup grafických prvkov (spacing
of the marks) prejavujúci sa obvykle v počte liniek najednotku dlžky (palec, cm ap.), ale v mnohých prípadoch označovaných len slovne, napr. ich vačší počet znamená jemnejšiu, drobnejšiu (finer) textúru, a naopak, ich menší počet
znamená hrubšiu (coarse grain) textúru.
Usporiadanie
vzorky vymedzujú vzťahy v rozložení
grafickýchprvkov(relations
of the positioning
of the
marks), akým je napr. rovnobežné, mriežkové, trojuholníkové a iné analogické rozmiestnenie.
Orientácia
vzorky je rozlíšenie smeru usporiadania,
napr. vertikálne (riadkové), horizontálne (st1pcové), diagonálne ap. usporiadanie.
sýtosť-intenzita
vzorky sújej hodnoty namerané v sivej stupnici.
Pri týchto tvrdeniach sa autori [19] odvolávajú na monografickú prácu H.W. Castnera a A. H. Robinsona
z roku
1969 [5].
Pri tvorbe zložitých komplexných a syntetických máp
v Geografickom ústave SAV v posledných rokoch patrila
vzorka (spolu s farbou) k najpoužívanejším výrazovým prostriedkom. Holo tomu tak najma pri tvorbe máp krajinnej pokrývky. Jedna z nich (mapa Slovenskej republiky v mierke
1 : 500000) je prílohou k práci [7]. Použitie 14 a neskor až
30 vzoriek sa ukázalo potrebné najmenej z dvoch dovodov:
1. z dovodu preferencie princípu asociatívnosti, ktorý je
z hfadiska mapovej kognície výhodnejší pre fudské myslenie ako princíp konvenčnosti,
2. z dovodu efektívnej klasifikácie tried krajinnej pokrývky
pomocou dvoch grafických premenných: nadradené skupiny tried krajinnej pokrývky sa vyjadrovali farbou (urbanizované, pofnohospodárske, zalesnené, zamokrené, vodné areály) a konkrétne, do nich patriace jednotlivé triedy
(súvislá zástavba, letiská, mestská zeleň ... , orná poda, vinice, ovocné sady , listnaté, ihličnaté, zmiešané lesy,
lúky, leso-kroviny , močiare, rašeliniská ... , vodné toky
a vodné plochy) sa vyjadrili vzorkami (obr. 4).
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Obr. 3 Druhy vzoriek (podlá [19]): a - čiarové,
b - bodkové, c - zmiešané, d - pozitívne a negatívne
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nej pokrývky presahuje 100, ako aj pri riešení mapového vyjadrenia dvoch tematických vrstiev na jednej mape: prvú
vrstvu tvorí obsah komplexnej mapy tried krajinnej pokrývky
a druhá vrstva pozostáva za syntetickej mapy prírodných
(geoekologických) typov (farebná ukážkaje prílohou k práci
[13]). Vysoký počet použitých vzoriek dáva možnosť ešte
hlbšie sa zamyslieť nad diskutovaným problémom vzťahu
vzorky (štruktúry) a jej textúry, ako aj nad problémom klasifikácie vzoriek a textúr na mapách, čo by mohlo prispieť
k lepšiemu usporiadaniu poznatkov o nástrojoch kartografického vyjadrovania. Z psychofyzikálneho hfadiska však vysoký počet grafických a významových jednotiek na jednej
mape sa stáva prekážkou pri ich vnímaní, chápaní a myšlienkovom narábaní.
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AGRICUL TURAL AREA5
2.1 Arable Iand
2.1.1 Non-Irrigated arable land
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Olive groves

2.3 Pastures
2.3.1 Pastures
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2.3.1.1 Grassland (paslures and meadows) prevailingly wilhoutlrees

R;~

and sh

2.3.1.2 Grassland (pastures and meadows) with lrees and shrubs

2.4 Heterogeneous agricullural areas
2.4.1 Annual crops associated with permanent crops
i';/'i';"ci'; 2.4.1.1 Annual crops assocla ted WI·th permanent crops

F· ..····.I.

.

2.4.2 Complex cullivatlon
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Obr. 4 Triedy krajinnej pokrývky vyjadrené asociatívnymi
vzorkami; čiernobiela reprodukcia výrezu zo štvoifarebnej
mapovej ukážky v [7] (mierne zvačšené Z mierky
1 : SOO 000)
Takýto prístup sa ukázal prezieravý a výhodný tak pri
tvorbe návrhu legendy (obr. 5) máp krajinnej pokrývky v mierke 1 : 500 000, na ktorých počet jednotlivých tried7) krajin-

7)

Triedy krajinnej pokrývky (classes of land cover) je oficiálny
termín používaný v rámci celoeurópsky odsúhlasenej metodiky
projektu CORINE Land Cover. Rozlišujú sa triedy krajinnej pokrývky 1., 2., 3. a 4. úrovne.

patterns

2.4.2.1 Complex cultivation patterns without scattered houses

fMlJ 2.4.2.2 Complex cultivation patterns with scattered houses
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~
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Agricultural areas with significanl share 01permanenl crops, and wifl

2.4.4 Agro-Ioreslry

ID

areas

2.4.4.1 Agro·IOIestry areas

Obr. S Casť návrhu legendy pre mapy krajinnej pokrývky
v mierke 1: SO 000 (mierne zmenšené)
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4.2 Vzorka,

štruktúra

a textúra

na snímke

V oblasti DPZ vystupujú vzorka (pattern)
a textúra
(texture) v rámci identifikačných kritérií (znakov, príznakov). Roku 1960 E. L. Rabben [17] vyčlenil šesť interpretačných znakov8).
- vefkosť (síze),
- tvar (shape),
- tieň (shadow),
- tón na čiernobielych snímkach a farbu, farebný tón a odtieň na farebných snímkach (tone and colour),
- textúra (tex ture),
- vzorku (pattern).
Roku 1983 J. E. Estes a i. [6] doplnili ešte tri znaky:
- výšku (height),
- miesto výskytu (site),
- asociáciu (združenie predstáv - association).
V súvislosti s prehodnocovaním a dopÍňaním póvodne vyčlenených kritérií, ktoré prebieha v poslednom desaťročí, ako
aj v snahách exaktizovať identifikačné kritériá tak, aby boli
spofahlivé aj pre počítačovú (automatickú) identifikáciu objektov, javov a ich charakteristík zobrazených na snímkach,
objavujú sa pokusy triediť identifikačné kritériá (znaky) aj
inakšie.
V práci J. E. Estesa a i. [6] sa identifikačné znaky členia
na štyri skupiny:
- tónové (sivé tóny, farebné tóny a odtiene, vrátane kontrastu),

- geometrické (vel'lmsť, tvar, výška, tieň),
- priestorové (textúra a vzorka),
- kontextuálne (miesto výskytu, asociácia a čas).
Textúra (texture) na snímke je priestorové rozloženie
objektov (grafických prvkov, ktoré sú v jednotlivosti tak
malé, že sú sotva rozoznatefné, ale sú dostatočne informatívne, ak sú uvažované spolu) a frekvenci a tónových rozhraní,
pre ktoré sa používajú relatívne charakteristiky: jemná
(fine), stredná (medium),
hrubozrnná (coarse),
pokojná až hladká (smooth),
nepokojná až drsná (rough) obr. 6.
Vzorka (pattern) na snímke je charakteristická konfigurácia tónových a textúrnych rozhraní (alebo aj objektov,
ktoré sú abstrakciami týchto rozhraní) - obr. 7.
Dóležitým poznatkom je fakt, že sa textúra aj v oblasti
DPZ chápe ako súčasť vzorky.
Termín štruktúra
sa v oblasti DPZ vo vzťahu k snímke
(ako interpretačný znak, interpretačné kritérium) nepoužíva.
Spája sa až s interpretovými objektmi, javmi a ich charakteristikami. Rozlišuje sa napr. štruktúra (teda nie vzorka) sídiel, pofnohospodárstva, lesov, podkopaných území, pobrežnej čiary, dopravných sietí, urbanizovaných území ap.
Do diskusie na téma "vzorka-textúra" prispeli aj naši autori. V práci [7] sa textúra vymedzuje
ako plošná premenlivosť v usporiadaní
tónov na snímke, reprezentujúcich
objekty
alebo
skupiny
objektov
zemského povrchu, ktoré sú príliš malé, aby mohli byť odlíšené ako individuálne
charakteristiky.
Rovnaké objekty sú reprezentované
na snímkach
rovnoakého
typu a mierky rovnakou textúrou pásikov, krúžkov ap. Vzorka je striedanie,
opakovanie textúr, ktoré znázorňuje
usporiadanie
ob-

8)

Pojem/termín interpretačné
znaky sa používa vo fotogrametrii a v oblasti DPZ pre približne to isté, čo v kartografii (v rámci
mapovej/grafickej semiotiky) poznáme pod pojmom/termínom
grafické premenné.

jektov zemského
povrchu,
reprezentovaných
snímkach róznymi textúrami
[7, s. 13].

na

5. Konštatovania
5.1 K termínu

vzorka

1. Termín pattern, ktorý je rozšírený v anglojazyčnej literatúre, sa má v kartografii chápať ako (grafická)
vzorka, ale našimi kartografmi sa chápal ako termín (grafická) štruktúra.
2. V nemčine sa termín vzorka v tvare muster používa
v dvoch významoch:
a) vzor, ukážka, príklad ako napr. podfa [11] v tvaroch Atlasmuster
(ukážka, maketa atlasu), Kartenmuster (ukážka mapy), Kartenrandmuster
(ukážka rámu mapy), Schriftmuster
(ukážka písma),
Musterblatt
(pokyny na spracovanie mapy, rozvrh
prác na mape), Farbmustertafel
(tabufka vzorov farieb), dokonca aj Rastermuster
vo význame, ktorý je
v tom istom slovníku preložený do slovenčiny aj češtiny ako vzorník rastrov9),
b) vo význame grafická vzorka, ako napr. Flachenmuster
(vzorka rastrovania plochy, štruktúmy raster).
Vžitejšia a rozšírenejšia je rodina významov a).
Na označenie graficko-reprodukčnej vzorky sa používa
termín raster a jeho zloženiny, ktorýchje napr.len v slovníku [II] až 57.
Analogická situácia je aj u nás.
5.2 K termínu

štruktúra

V angličtine sa termín structure
v slovníku [11] vóbec nevyskytuje a vo Websterovom slovníku [21] zo siedmich významov sú kartografii blízke len dve: stavba (konštrukcia),
zloženie (vnútorné usporiadanie častíc v celku).
V nemčine sa termín Struktur vyskytuje v slovníku [11]
s významarni: S trukturschraffen,
S trukturkarte,
Strukturraster,
v neskoršie vydanom lexikóne [22] aj vo
významochStrukturfaktor,
Strukturmodelle,
Strukturtyp,
S trukturzonen
a v niekofkých ďalších spojeniach, ktorých významy vychádzajú za rámec kartografie
(týkajú sa obsahu-témy máp).
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Z lingvisticko-gnozeologického hfadiska sa odporúča pri
mapovom vyjadrovaní dávať prednosť výrazu (grafická)
vzorka pred výrazom (grafická) štruktúra.
Termín textúra
sa prekrýva s termínom grafická
vzorka, pretože je jednou z vlastností vzorky a znamená
kompaktnosť (komprimovanosť), hustotu grafických prvkov
v rámci grafickej vzorky, ktorá sa vyjadruje buď exaktne počtom čiar, resp. riadkov pravidelnej vzorky na jednotku dlžky
(l cm, 1 palec ap. - v prípade rastrov ide o liniatúru), alebo
sa tiež vyjadruje vofnejšie, obraznejšie (často až hovorovo),
napr. jemná, hrubšia ap. textúra s ciefom odlíšiť najma v praktickej činnosti jednu textúru od druhej. Súčasne s hustotou
textúry sa ale berie do úvahy aj určitý spOsobjej organizácie
(riadkovania, radenia, priestorovej kombinácie).
Možno predpokladať, že s rozvojom mapovej tvorby (mapového vyjadrovania) pomocou počítačových technológií sa
poznatky o textúre na mape ešte viac prehlbia.

Obr. 7 Príklad štyroch vzoriek riečnej siete, ktoré sa
niekedy označujú aj ako textúry (podla [6])

5.3 K termínu

textúra

Vo vztahu k mape sa termín textúra doteraz používal vefmi
málo (azda s výnirnkou angloamerickej kartografickej literatúry). Termín textúra povodne bol slovným označením
vizuálneho vnemu, ktorý vyvolával tlačený riadkovaný text.
Neskoršie sa použil aj na označenie vnemu, ktorý vytvárala
mriežka tkaniny. Mnohí tvorcovia máp sa u nás nazdávali, že
štruktúra
(vzorka) a textúra sú synonymá.
V oblasti fotogrametrie a DPZje termín textúra značne
rozšířený. Chápe sa ako súčasť vzorky a vzorka je jedným
z identifikačných znakov na rozlišovanie roznych štruktúr,
ktoré sa chápu ako geografické informácie, t.j. priestorové,
alebo aj nepriestorové informácie týkajúce sa objektov, javoy a ich charakteristík pridružených k Zemi, resp. uvažovaných vo vztahu k nejakému miestu na Zemi. V rozlišovaní
textúry a vzorky v literatúre z oblasti DPZ však možno
badať isté rozdiely a nejednotnosti, ktoré sa v rámci geoinformatiky prenášajú aj do kartografie.

Na základe stručnej analýzy možno spresniť chápanie termínov vzorka-štruktúra
a textúra na mape.
(Grafická)
štruktúra je (grafická) vzorka IOJ, ktorá
pozostáva z grafických prvkov rozneho tvaru, vel'kosti, farby
(t.j. farebného tónu, sýtosti-intenzity, jasu) a usporiadania
(vrátane orientácie). Vzorkované, graficky štruktúrované
možu byť figurálne znaky, čiarové znaky, ale najma areály
(areálové, plošné znaky), v ktorých je grafická vzorka ďalším (po farbe) mimoriadne doležitým výrazovým prostriedkom. Rozlišuje sa pravidelná alebo nepravidelná bodková,
čiarová (priamočiara, zvlnená), mriežková, zrnitá, škvrnitá
ap. vzorka-štruktúra. Na ich reprodukčné spracovanie (najma pre ofsetovú tlač) sa doteraz používajú bodkové, čiarové,
mriežkové a ďalšie rozne vzorkové (štruktúrne) rastre.

10)

Príspevok je jedným z výstupov dosiahnutých riešením projektu 5043 "Hodnotenie súčasnej krajiny aplikáciou údajov
z báz údajov CaR/NE land cover podla environmentálnych
princípov" v Geografickom ústave SAV za podpory Slovenskej grantovej agentúry VEGA.

Ak je (grafická) štruktúra (grafickou) vzorkou, ostáva nejasné, až
nepochopiteIné, prečo sa naši (slovenskí a azda aj českí) kartografi tak bráni a nazývať veci správnymi menami.
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Výhody a rizika použití odrazných fólií v inženýrské geodézii. Hodnocení vlastností odrazných fólií, rozdílů oproti měření délek na odrazné hranoly a přesnosti délek měřených na odrazné fólie.

Advantages and risks oj using reflection targets in engineering geodesy. Evaluation of properties of reflection targets, compared to distance measurement to retroreflective cube comer reflectors and accuracy of distances measured to reflection targets.

Při výstavbě Mariánského mostu přes Labe v Ústí nad Labem byla firmou GEFOS a. s. zvolena k vytyčování prostorové polohy lamel polynu (obr. I) prostorová polární metoda
s využitím samolepících odrazných fólií firmy Leica (obr. 2)
jako cílových značek. Tento dosud nepříliš ověřený postup
byl zvolen z důvodu objektivně nepříznivé konfigurace bodů
vytyčovací sítě pro vytyčování bodů pylonu protínáním
vpřed, s ohledem k vysokým nárokům na přesnost vytyčení.
Použití prostorové polární metody umožňují samolepící odrazné fólie, kterými je možno trvale signalizovat vybrané
body pylonu, a to pro úhlová i délková měření. Tyto body se

stávají během výstavby nepřístupnými a tedy bez použití odrazných fólií by byl tento postup nepoužitelný. Výhodou je
i cenová přístupnost odrazných fólií.
Protože vytyčování bylo vztaženo k měřickým pilířům
s nucenou centrací a prostorová poloha každé cílové značky
byla jiná, bylo natočení roviny této značky vzhledem k záměrné přímce zcela obecné. Bylo proto nutno zjistit mezní
polohy natočení odrazné fólie, při kterých je dálkoměr ještě
schopen měřit délku a vzhledem k vysokým nárokům na přesnost vytyčení ověřit vliv natočení značky (podle vodorovné
i svislé osy) na přesnost měřené délky.
V rámci spolupráce mezi katedrou speciální geodézie Stavební fakulty ČVUT v Praze a firmou GEFOS a. s. byla samolepící fólie podrobena testovacím měřením.

dvojice cílových
maček
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Pro otestování odrazné fólie bylo firmou GEFOS a. s. poskytnuto katedře speciální geodézie několik značek. Testování proběhlo postupně v několika etapách. Nejprve bylo provedeno měření v laboratorních podmínkách tak, aby byly
pokud možno vyloučeny rušivé vlivy (především atmosférické) na měřenou délku. Později bylo uskutečněno měření
v běžných atmosférických podmínkách, včetně simulování
podmínek (konfigurace bodů) v praxi (pylon mostu v Ústí
nad Labem). K hodnocení odrazných fólií bylo později rovněž využito výsledků dosažených při zatěžovací zkoušce Mariánského mostu v roce 1998 [I] a výsledků studentských měření při cvičení z inženýrské geodézie v letech 1998 [2]
a 1999.
2.1 Testování maximálního
možného
razné fólie vzhledem k záměrné

odklonu
přímce

od-

Aby bylo možno posoudit vliv natočení odrazné fólie vzhledem k záměrné přímce dalekohledu na měřenou délku, bylo
nutno vyhotovit přípravek umožňující nastavit zvolený odklon roviny fólie od záměrné přímky, a to podle svislé i vodorovné osy cílového terče. Proto byla vyhotovena, podle návrhu autorů článku, ve výzkumné laboratoři katedry speciální
geodézie pomůcka, splňující výše uvedené požadavky. Ke
zhotovení pomůcky bylo využito držáku odrazného hranolu
Leica s tím, že hranol byl nahrazen hliníkovou destičkou s odraznou fólií. Ta byla nalepena na destičku tak, aby její vodorovná ryska (obr. 2) procházela vodorovnou točnou osou
držáku a svislá ryska točnou osou svislou. Držák byl doplněn 2 stupňovými úhloměry pro nastavení vodorovných
a svislých odklonů, s čtecím indexem, umožňujícím čtení
úhlů s přesností cca 1° (obr. 3).
Laboratorní měření bylo uskutečněno v geodetické laboratoři katedry vyšší geodézie FSv ČVUT v Praze s postavením přístroje i cílových značek na observačních pilířcích.
K měření délek bylo použito elektronického tachymetru
Leica TC 1700, jehož směrodatná odchylka v délce uváděná
výrobcem je <Yd = 2 + 2 ppm. Z praktických výsledků dosažených při měřeních studentů ve cvičeních a výuce v terénu
z inženýrské geodézie i při ověřovacích měřeních autorů
článku vyplývá, že směrodatnou odchylku uvedeného dálkoměru lze pro délky do 100 m uvažovat <Yd '" I mm.
V laboratoři byla testována schopnost odrazné fólie měřit
délku při odklonu v obou hlavních osách. Současně byla zjišťována změna měřené délky s odklonem, při cílení na střed
značky. Srovnávací vzdálenost byla určena opakovaným měřením na odrazný hranol Leica, při dodržení nucené centrace.

60 mm

."..

y- - - - - - - - - - - - - - -.(

Porovnáním délky měřené na odrazný hranol a fólii byla určena adiční konstanta fólie +33,5 mm. Tato hodnota odpovídá, v mezích přesnosti dálkoměru a testovacího přípravku,
hodnotě uváděné výrobcem, tj. +34,4 mm.
Měření proběhlo na maximální vzdálenost dosažitelnou
v laboratoři, tj. 38 metrů. Odrazná fólie byla postupně natáčena v obou hlavních směrech v intervalu po 10°, v krajních
polohách byl interval zmenšen. Bylo provedeno též měření
při současném natočení fólie v obou osách. Všechna měření
byla opakována dvakrát, a to s jedním přístrojem. Výsledky
jsou graficky znázorněny v obr. 4. Maximální možný odklon
podle svislé osy značky, při kterém byla délka ještě změřena,
byl cca 60°, podle vodorovné osy značky pak cca 35° až 40°.
Později bylo provedeno testování maximálního odklonu
ještě v terénu, a to na krátkou vzdálenost cca 4,5 m a delší
vzdálenost cca 88 m. Na krátké vzdálenosti bylo dosaženo
maximálního odklonu podle svislé osy odrazné fólie ±60°
a podle vodorovné osy ±40°, tedy výsledků odpovídajících
experimentu v laboratoři. Delší vzdálenost byla měřena pod
zenitovým úhlem cca 77,5 gon (z chodníku před Stavební fakultou do okna v 9. patře budovy) a zhruba tedy odpovídala
podmínkám při měření na pylon mostu v Ústí nad Labem.
Odrazu bylo dosaženo při natočení odrazné fólie od - 50° do
+40° podle svislé osy a od -30° do +40° podle osy vodorovné. Přitom ve výchozí pozici byla fólie nastavena zhruba
kolmo na záměrnou přímku. Výsledek dosažený v běžných
atmosférických podmínkách a na větší vzdálenost je tedy poněkud slabší oproti laboratoři, ale i tak je odrazná schopnost
fólie i při natočení kolem 45° vůči záměrné přímce velmi
dobrá. Zajímavá je skutečnost, že většího odklonu bylo do-
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saženo při natáčení roviny fólie podle svislé osy proti ose vodorovné. Možné natočení fólie podle vodorovné osy dosahuje zhruba 66 % natočení podle osy svislé.
Při dalším měření v parku před Stavební fakultou ČVUT,
kdy byl testován maximální odklon při dlouhých vzdálenostech a také dosah délkového měření na odraznou fólii, bylo dosaženo následujících výsledků. Pro délky cca 97,0
a 150,8 m bylo dosaženo odrazu při natočení odrazné fólie
podle svislé osy od -60° (respektive -50°) do +60° a podle
vodorovné osy od -30° do +30° (respektive +40°). V tomto
případě dosáhla velikost natočení podle osy vodorovné oproti
ose svislé zhruba 50 %, přičemž velikost možného natočení
podle svislé osy zůstává prakticky zachována bez ohledu na
vzdálenost. Natočením fólie o -30° se rozumí natočení
o směrník l/J (a) = 60°, pro + 30° o směrník l/J (a) = 120° (viz
odst. 2.3, obr. 9).
Současně byl též zjišťován maximální dosah použití odrazné fólie. Odrazu bylo dosaženo až na vzdálenost cca 200 m,
přičemž bylo konstatováno již velmi obtížné cílení na odraznou fólii pro úhlová měření, vzhledem k její velikosti a zakrytí cílových čar (obr. 2) ryskovým křížem. Problémy s cílením nastaly již u vzdálenosti kolem 150 m. Vzdálenost
přesahující 200 m testována již nebyla.
Porovnáním délek zaměřených při různém odklonu odrazné fólie vzhledem k záměrné přímce bylo zjištěno, že se
s odklonem podle svislé osy mění délka v krajních polohách
až o 7 mm a s odklonem podle vodorovné osy až o 3 mm,
a to přesto, že bylo cíleno na střed terče odrazné fólie. Z toho
vyplynulo, že dálkoměrný paprsek není u testovaného přístroje totožný se záměrnou přímkou dalekohledu totální stanice, což vedlo k dalším experimentům, které byly uskutečněny následně při měření na Strojní fakultě ČVUT v Praze,
v parku před budovou, a v chodbě Stavební fakulty ČVUT
v Praze. Cílem těchto experimentů bylo zjistit odklon dálkoměrného paprsku od záměrné přímky.
2.2 Určení odklonu
měrné přímky

dálkoměrného

paprsku

od zá-

Vzhledem k tomu, že uvedených výsledků bylo dosaženo jednou totální stanicí Leica TC 1700, bylo možno očekávat, že
odchylka dosažená mezi délkou měřenou na odraznou fólii
zacílenou kolmo na záměrnou přímku a délkou měřenou na
fólii odkloněnou o určitý úhel bude záviset na konkrétním
přístroji a na měřené vzdálenosti. Proto byl proveden pokus
se 4 přístroji Leica TC l700n a krátkou (cca 5,3 m) a střední
(cca 41,2 m) vzdálenost, při natočení vůči oběma osám
o ±30°. Velikost natočení fólie byla zvolena taková, aby bylo
dosaženo spolehlivého odrazu a při případném odklonu dál-

Délka
Náklon

80193
80194
80195
80196

1

O

koměrného paprsku od záměrné přímky byla naměřena prokazatelná změna délky. Ke zvýšení vnitřní přesnosti měřené
délky a vyloučení případné hrubé chyby měření byla každá
délka měřena čtyřikrát a vypočten průměr. Dosažené odchylky vzhledem k fólii nastavené kolmo na záměru jsou sestaveny v tab. 1.
Z výsledků uvedených v tab. 1 plyne, že u všech 4 testovaných přístrojů jsou u krátkých vzdáleností odchylky délek
značně nesymetrické, a to jedním směrem, což bude zřejmě
způsobeno konstrukcí dálkoměru v totální stanici. Vyvstává
otázka, od jaké vzdálenosti se tato odchylka neprojevuje,
a dále, do jaké míry souvisí se vzdáleností.
U střední vzdálenosti jsou již odchylky délek prakticky
symetrické (s ohledem na přesnost měření délek). U dvou
testovaných přístrojů je odklon převážně v rovině vodorovné (v. č. 80 193 a v. č. 80 195), zbývající dva přístroje vykazují na střední vzdálenost uspokojivé ztotožnění záměrné
přímky s dálkoměrným paprskem (kolem 1 mm). Extrémní
odchylky měřené délky Ml kolem 6 mm odpovídají posunu
ql dálkoměrného paprsku od záměrné přímky kolem 10 mm
(ql = Ml cot 30° ""6.1,7 = 10,2 mm) - viz obr. 6.
Uvedené experimenty byly uskutečněny při prakticky vodorovné záměře, kdy natáčena byla odrazná fólie.
Výsledky z tab. 1 pro střední vzdálenost velmi dobře korespondují s výsledky dosaženými při studentských měřeních
ve cvičení z inženýrské geodézie v roce 1998, kde při řešení
úlohy "Určení nepřistupné vzdálenosti" je měřeno ze dvou
základen na dvě odrazné fólie nalepené na stěně Stavební fakulty, takže je možno spolehlivě určit odklon fólií od záměrné
přímky [2]. Ten se v extrémech pohybuje okolo ±30° pro natočení kolem svislé osy a současně + 15° pro natočení kolem
osy vodorovné. Rovněž měřené vzdálenosti jsou srovnatelné

5,3m
podle svislé osy
-30
+30
odchylka
odchylka
[mm]
[mm]
-0,8
+4,2
+2,5
+3,2
+1,3
+4,7
+2,8
+6,2
0

TC 1700 výr. č.:

svislá osa [ •
+40

0

41,2m
podle vodorovné osy
_30
+30
odchylka
odchylka
[mm]
[mm]
+4,2
-0,8
+3,8
+1,0
+3,7
0,0
+5,5
+0,2
0

0

podle svislé osy
-30
+30
odchylka
odchylka
[mm]
[mm]
-5,5
+6,0
-1,0
-1,5
-3,5
+3,5
-1,0
+1,0
0

0

podle vodorovné osy
-30
+30
odchylka
odchylka
[mm]
[mm]
-0,5
+1,0
0,0
+0,8
+0,8
+0,8
-1,5
+1,0
0

0
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a pohybují se v průměru okolo 43 m. Výsledky jsou získány
z rozdílů délek měřených ve dvou polohách dalekohledu a ve
dvou skupinách, vždy 4 skupinami studentů, tedy z 8 určení
ve 4 různých dnech. Pouze pro přístroje v. Č. 80195 byly výsledky získány ze 6 určení ve 3 dnech. V tab. 2 jsou uvedeny
průměrné výsledky pro 4 testované totální stanice, a to naměřený rozdíl mezi dvěma polohami dalekohledu, celková
odchylka délky měřené v 1. poloze dalekohledu ajejí složky
vypočtené pro náklon fólie podle svislé a podle vodorovné
osy vzhledem k záměrné přímce. U přístroje v. Č. 80 193 bylo
dosaženo rozdílu mezi oběma polohami až 13 mm, o rok později při větším odklonu až 15 mm, tedy hodnot daleko přesahujících přesnost dálkoměru totální stanice Leica TC 1700.
Při testování dosažitelného odrazu na různé vzdálenosti
byly zaznamenány změny odchylek při natáčení fólie, které
neodpovídaly logickému předpokladu, že změna délky bude
přímo úměrná velikosti natočení fólie. Při větším natočení
fólie se odchylka délky v některých případech začala zmenšovat, popř. dosáhla nulové hodnoty. U dlouhých vzdáleností
pak natáčení fólie nemělo na naměřenou délku prakticky vliv.
Z těchto výsledků byl vyvozen pravděpodobný vliv velikosti
stopy svazku dálkoměrných paprsků, dopadajících na odraznou fólii, na velikost odchylky měřené délky. Proto bylo rozhodnuto uskutečnit další experiment tak, aby při měření délek na fólii, natočenou o známý úhel, bylo cíleno excentricky
na jasně identifikovatelné body (obr. 5). Z takto získaných
hodnot by pak bylo možno stanovit velikost stopy a její vliv
na měřenou délku, v závislosti na měřené vzdálenosti.
2.3 Určení velikosti
paprsků a jejího

svazku dálkoměrných paprsků, je střed stopy této části posunut vůči středu stopy svazku úplného, což se promítá do
naměřené délky. Úvaha je samozřejmě zjednodušená, neboť
střed stopy může být ovlivněn polohou energetického centra
stopy.
Při relativně velkých vzdálenostech, kdy se předpokládá,
že velikost stopy pokryje celou fólii, a to i při excentrickém
zacílení, odráží dálkoměrné paprsky celá fólie a délka zůstává zachována. Tím si lze vysvětlit výsledky dosažené na
vzdálenost 150 m. Za výše uvedených předpokladů mohou
logicky nastat 3 případy vlivu velikosti stopy na určovanou
délku.
První případ nastává u kratších délek, vejde-li se celá stopa
na odraznou fólií, a to i při excentrickém zacílení. Pak při
posunutém středu svazku dálkoměrných paprsků od záměrné
přímky je naměřená délka pochybená o stále stejnou hodnotu.
Druhý extrémní případ byl již výše popsán a nastává naopak u dlouhých vzdáleností, kdy stopa je již tak velká, že pokryje celou odraznou fólii. V tomto případě by naměřená
délka měla být správná, i když je střed svazku oproti záměrné
přímce posunut.
Nejkomplikovanější je případ třetí, který se týká středně
dlouhých vzdáleností. Zde na fólii, při posunutém středu
svazku oproti záměrné přímce, dopadá jen část svazku dálkoměrných paprsků, která nepokrývá celou plochu odrazné
fólie, a to především při záměře na excentrické body. Při zacílení například na bod 7 by při známém natočení odrazné
fólie vůči záměrné přímce (např. o (()]= 120°) měla být délka
delší o hodnotu ,1d7 = 17 cos ({)](viz obr. 5 a 6) oproti délce
d ("správné" - naměřené při zacílení na střed fólie, tj. bod 1
a současném natočení odrazné fólie kolmo k záměře, tedy
({JI = 90°). Naměřená délka ď7 se ale liší od délky d ("správné") o hodnotu ,1ď7 = d - ď7• Potom rozdíl M7 - ,1d7 odpovídá posunu q7 středu stopy části svazku dálkoměrných paprsků od záměrné přímky zacílené na bod 7 (vzorec 2, obr. 6).
Vzdálenost středu stopy části svazku od horního okraje odrazné fólie je potom rovna polovině šířky stopy S"7 dopadající na fólii. Přičtením druhé poloviny lze pak ze vztahu (1)
odvodit dolní okraj stopy svazku Sd (obr. 6), při natočení odrazné fólie podle vodorovné osy:

stopy svazku dálkoměrných
vlivu na délku

Určení velikosti stopy svazku dálkoměrných paprsků bylo
odvozeno z měření na centricky a excentricky umístěné body
na odrazné fólii, označené 1 až 9 (obr. 5). Vycházelo se přitom z úvahy, že pokud dopadá na odraznou fólii pouze část

Délka cca 43 m
Leica TC 1700 v. Č.
Náklon podle svislé
osy
Rozdíl 1. a 2. polohy
Odchylka v I. poloze
Složka dle svislé osy
Složka dle vodorovné osy

Náklon
80193
-30
[mm]
-9,5
-4,8
-4,9

+30
[mm]
+10,0
+5,0
+4,9

0

0

+0,1

fólie
80194

-30
[mm]
-1,7
-0,8

kolem
+30
[mm]
+4,3
+2,2
+1,5

0

0

-1,5
+0,7

vodorovné
_30

0

[mm]
-5,8
-2,9
-3,3

osy +15
80 195
+30
[mm]
+7,3
+3,6
+3,3
+0,3
0

0

80 196
-30
[mm]
-1,0
-0,5

+30
[mm]
+4,1
+2,0
+1,3

0

0

-1,3
+0,8
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Stejná úvaha platí i pro určení horního okraje stopy svazku
dálkoměrných paprsků vzhledem k záměrné přímce při zacílení na excentrický bod 9. Vztahy (1) až (3) platí tedy i pro
výpočet horního okraje stopy Sh, pouze se změní indexy ze 7
na 9. Směrník l{Jg = qry + 180°. Jedná se o směrníky ve svislé
rovině vztažené k záměrné přímce (obr. 6 a 7). Při použití
směrníků a výše uvedených vztahů vychází znaménka jednotlivých parametrů i výsledku automaticky (Sh+, Sd-).
Analogicky platí vztahy i pro natočení fólie podle svislé osy,
tedy pro výpočet pravého sp a levého SL okraje stopy, při pohledu ve směru záměry na odraznou fólii. Pravý okraj se počítá z měření na bod 3, levý okraj z měření na bod 5 (obr. 5).
Použití bodů odlehlejších od středu fólie je vhodnější pro
výpočet vzhledem k větším odchylkám Mj. Ze stejného důvodu je použito odklonu fólie ±30° od kolmice k záměře, kdy
je odchylka dostatečně velká při spolehlivém odrazu dálkoměrných paprsků v obou směrech. Směrníky ve vodorovné
rovině as = a3 + 180° jsou rovněž počítány od záměrné
přímky.
Sířka stopy ve svislé rovině Sz se vypočte jako rozdíl Sz =
= Sh - Sd a v rovině vodorovné Sy = SL - Sp. Kontrolou výpočtu šířky stopy je velikost posunu středu svazku dálkoměrných paprsků při cílení na střed odrazné fólie (bod 1), která
se vypočte ve vztahu q 12 = (Sh + Sd)12 pro rovinu svislou a
Qly = (SL + sp)12 pro rovinu vodorovnou a porovná s odpovídající hodnotou vypočtenou ze vzorce:

S",

Sd, Sů Sp -

SOj

-

t
1"

d
ď7
M7

horní okraj stopy Sh
dolní okraj stopy Sd
šířka stopy ve svislé Sz
levý okraj stopy SL
pravý okraj stopy sp
šířka stopy ve vodorovné

Sy

= 60°

[mm]
+18,1
-12,1
30,2
+22,5
-20,8
43,3

~a)

= 120°

[mm]
+12,1
-5,3
17,4
+22,5
-11,5
34,0

I

,

I

*/2

IS,

S
I
I

d

::.==-~.

L\4~"" střed stopyPn bod ·lt

dolní okraj stopy

odrazná fólie

L

~+
t/2 /
, 19,
/

I

- dosažená odchylka délky při měření na bod 7
fólie natočené o směrník q> (a),
- dosažená odchylka délky při měření na bod 1
fólie natočené o směrník q> (a),
- velikost posunu mezi záměrnou přímkou a středem stopy svazku dálkoměrných paprsků, při záměře na bod 1 ve svislé (vodorovné) rovině,
- velikost posunu mezi záměrnou přímkou a středem stopy svazku dálkoměrných paprsků, při
záměře na bod 7,
- velikost posunu středu stopy svazku dálkoměrných paprsků při záměře na bod 7 od osy
otáčení odrazné fólie,
- vzdálenost bodu 7 od osy otáčení odrazné fólie (bod 1).

Měřená
~a)

I

.~12

I"
1
I

l'

4,5 m
natočení odrazné fólie

I

~~~-

okraj stopy svazku dálkoměrných paprsků,
šířka stopy odražené fólií,
- rozměr odrazné fólie,
- průmět odrazné fólie natočené o směrník q> (a)
do roviny kolmé na záměrnou přímku,
- délka naměřená na střed odrazné fólie natočené kolmo na záměrnou přímku,
- délka naměřená při zacílení na bod 7 odrazné
fólie natočené o směrník q> (a),
- teoretická odchylka délky při měření na bod 7
fólie natočené o směrník q> (a),

Stopa

I

I

~a)

= 60°

[mm]
+24,9
-20,8
45,7
+32,3
-8,7
41,0

vzdálenost
36,2m
~a)

= 120°

[mm]
+19,1
-12,1
31,2
+29,5
-3,5
33,0

76,6m
~a)

= 60°

[mm]
+36,4
-33,7
70,1
+46,1
-18,1
64,2

= 120°
[mm]
+37,1
-32,3
69,4

~a)

+47,5
-14,9
62,4
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: s/2
~- .'
-7--.J~2Ad

t/2 ,

I

s/2

'-'-1

I

I

~~/2,

.

)'

záměrná přímka

Paradoxem při cílení na střed odrazné fólie je skutečnost, že
pokud je stopa excentrická, ale přitom dostatečně velká, může
se odchylka měřené délky ,1d zmenšovat se zvětšujícím se
natočením fólie (obr. 8).
Výsledky získané výše uvedeným způsobem při měření na
vzdálenosti cca 4,5 m, 36,2 m a 76,6 m jedním přístrojem
TC 1700 (i. č. 80193) odpovídají poměrně dobře úhlu divergence svazku dálkoměrných paprsků uváděných výrobcem, tj. cca 50 mgon. Výsledky jsou uvedeny v tab. 3.
Jak je z tab. 3 patrné, je šířka stopy vzhledem k záměrné
přímce nesymetrická, a to především při natáčení odrazné fólie podle svislé osy (dolní řádky tabulky). Přitom ale levý
okraj stopy vykazuje se vzdáleností úhel rozšíření cca 20 až
25 mgon, což dobře koresponduje s poloviční hodnotou úhlu
divergence uváděnou výrobcem, zatímco pravý okraj se dokonce uprostřed, tj. ve vzdálenosti 36,2 m zužuje a potom
teprve rozšiřuje. Domníváme se, že by to mohlo být způsobeno úhloměrem pro měření náklonu ve svislé rovině (obr. 3),
který může částečně spolupůsobit při odrazu dálkoměrných
paprsků (bude ještě zkoumáno). Tuto domněnku potvrzují
výsledky natáčení odrazné fólie podle osy vodorovné, kde je
šířka stopy vzhledem k záměrné přímce pouze málo posunutá směrem nahoru, ale oba okraje stopy se rozšiřují s délkou pod úhlem kolem 20 mgon.

Při natočení odrazné fólie o 120° vzhledem k záměrné
přímce, a to podle obou os, vychází velikost stopy až do vzdálenosti 36 m menší oproti natočení o 60° (obr. 9). Tuto skutečnost bude nutno ještě podrobit zkoumání.
Ve vzdálenosti 4,5 m vychází šířka stopy ve směru vodorovném od 34 do 43 mm a ve směru svislém od 17 do 30 mm.
Ve vzdálenosti 36,2 m je šířka stopy ve směru vodorovném
od 33 do 41 mm a ve směru svislém od 31 do 46 mm. Pro
vzdálenost 76,6 je šířka stopy ve směru vodorovném od 62
do 64 mm, ve směru svislém od 69 do 70 mm. Šířka stopy
je určována z délkových odchylek, jejichž určení je ovlivněno chybami dálkoměru a již zmíněným vlivem pravděpodobně odlišné polohy energetického centra stopy od jeho geometrického středu. Proto lze směrodatnou odchylku v určení
rozměrů stopy odhadnout hodnotou (1s '" 5 mm. Uvedené hodnoty bude nutno ověřit ještě u jiných přístrojů.

Na podnět geodetické praxe bylo provedeno v rámci připravované diplomové práce porovnání 3 typů odrazných fólií,
které byly katedře poskytnuty k otestování. Jednalo se o odraznou fólii dodávanou firmou Leica (L) o rozměru 60 x 60 mm,
dále o odraznou fólii dodávanou firmou Topcon (T) o roz-
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Směrodatná
odchylka

Hranol H
[mm]

Fólie L
[mm]

Ci_T

-

S,jj_L

-

-

Ci_L

S,jj_T
SOi
SMf-i

S0
SdO
Sd0

-

0,6
0,4

0,3
2,0
1,4

0,3
2,1
1,5

měru 35 x 35 mm a konečně o odraznou fólii bez označení
(N) o rozměru 50 x 50 mm, nabízenou k přístrojům firmy
Geodimetr. Fólie byly připevněny na duralové destičky opatřené jednoduchým úchytným zařízením k připevnění na trn
strojírenského hranůlku, vkládaného do centrační tyče s citlivou krabicovou libelou a nastavitelnými opěrami. Destičky
byly vyrobeny ve výzkumné laboratoři katedry speciální geodézie tak, aby plocha odrazné fólie procházela s vysokou
přesností (cca ±O,5 mm) osou centrační tyče, stejně jako
svislá osa fólie.
K otestování fólií bylo využito účelové prostorové sítě vybudované pro výuku v terénu z inženýrské geodézie v Mariánské v Krušných horách. Síť se skládá z 5 kvalitně stabilizovaných bodů, umožňujících dostředění přístroje a cíle
centrační tyčí se směrodatnou odchylkou cca 1,0 mm, jejichž
souřadnice a výšky jsou určeny s přesností lepší než 1 mm
(průměr z měření 12 skupin studentů). Průměrná délka stran
v této síti je zhruba 100 m (od 52 m do 168 m). Byly zaměřeny vodorovné směry ve dvou skupinách a vodorovné délky
vždy dvakrát ve dvou polohách dalekohledu, tedy celkem čtyřikrát. K měření bylo použito totální stanice Leica TC 1700,
v. č. 80 196. Odrazné fólie byly postupně zaměňovány strojírenským hrano lem při jednom postavení cílové centrační
tyče. Délky, měřené na hranol a 3 typy odrazných fólií, lze
tedy považovat pro vzájemné porovnání za stejné, neovlivněné chybami v dostředění přístroje a cíle.
Vyhodnocení přesnosti délkového měření s použitím odrazných fólií různých typů z vyrovnání zmíněné polohově určené účelové sítě bude provedeno později v rámci diplomové
práce a porovnáno s výsledky prostorového zaměření a následného vyrovnání téže sítě určené 12 skupinami studentů.
V síti bylo zaměřeno všech 10 délek, a to oboustranně, navíc pak 2 poloviční délky pro určení adiční konstanty, tedy
celkem 22 délek. Porovnáním délek získaných měřením na
odrazné fólie byly určeny průměrné systematické odchylky
Ci vzájemně mezi fóliemi a výběrové směrodatné odchylky
rozdílů délek Sillj' Z nich pak byly vypočteny výběrové směrodatné odchylky pro jednotlivé typy odrazných fólií Soi charakterizující náhodnou složku přesnosti měřené délky. výsledné hodnoty jsou uvedeny v tab. 4. V tab. 4 jsou dále
uvedeny i směrodatné odchylky rozdílů délek vypočtených
průměrem 10 oboustranně měřených délek v síti, a z nich vypočtené směrodatné odchylky jednotlivých odrazných fólií
a strojírenského odrazného hranolu. K ověření reálné přesnosti, ovlivněné ovšem přesností dostředění přístroje a cíle,
byly dále vypočteny směrodatné odchylky měřené délky (určené jednostranně SdO a průměru oboustranného určení Sd0),
a to z rozdílů oboustranně měřených délek.
Z porovnání směrodatných odchylek jednotlivých typů od-

Fólie T
[mm]
--0,2

1,0

0,8
0,4
0,3
2,5
1,8

FólieN
[mm]
+0,9
+1,1
0,7
0,9
0,4
0,4
0,3
2,0
1,4

razných fólií v tab. 4 je zřejmé, že nejvyšší vnitřní přesnost vykazuje fólie N, po ní následuje fólie L a relativně nejhůře vyšlo hodnocení fólie T. Je třeba si ovšem uvědomit, že směrodatné odchylky délek, určených všemi hodnocenými odraznými fóliemi (náhodná složka), se pohybují pod hranicí 1 mm!
Vzájemné porovnání však vykazuje systematický rozdíl,
který je prakticky zanedbatelný mezi fóliemi LaT, zatímco
fólie N vykazuje vůči oběma zbývajícím fóliím systematický
rozdíl cca +1 mm, což může být ovlivněno nepřesností destičky, na které je fólie nalepena. Hodnocení průměru oboustranně měřených délek vůči délkám určeným odrazným hranolem (v každém směru je délka měřena čtyřikrát) vykazuje
po eliminaci systematické složky (adiční konstanta) pro
všechny fólie stejnou směrodatnou odchylku rozdílu délek
cca 0,4 mm a z toho plynoucí směredatnou odchylku délky
cca 0,3 mm, a to určenou strojírenským hranůlkem či kteroukoli fólií. Nejvyšší přesnost z rozdílů oboustranně měřených délek dává odrazný hranol a fólie N, nepatrně horší fólie L a poněkud nižší přesnost dává fólie T, což může být
způsobeno nejmenším rozměrem této fólie. Vliv odchylek
v dostředění přístroje a cíle působící na uvedené směrodatné
odchylky lze přitom uvažovat hodnotou cca 1,4 mm na jednostranně měřenou délku.

Vzhledem k širokým možnostem, které skýtá využití samolepicích odrazných fólií v inženýrské geodézii se projevuje
značný zájem geodetické praxe o výsledky testování odrazných fólií dosahované v rámci připravované disertační práce
Ing. Jitky Suché s názvem "Přesnost určení geometrických
parametrů ocelové konstrukce geodetickými metodami".
Proto se autoři článku rozhodli zveřejnit dílčí výsledky výzkumu, které považují za zajímavé a pro geodetickou praxi
za přínosné.
Za nejzávažnější výsledky lze považovat určení maximálního odklonu odrazné fólie od záměrné přímky, při kterém
ještě dálkoměr měří vzdálenost (±60° podle svislé osy a ±40°
podle vodorovné osy), dosažení odrazu na vzdálenost cca
200 m (totální stanicí Leica TC 1700), určení odklonu dálkoměrného paprsku od záměrné přímky a určení šířky stopy
svazku dálkoměrných paprsků. Odsud vyplynulo riziko měření délek na odraznou fólií nekolmou na záměrnou přímku
v jedné poloze dalekohledu a z toho plynoucí nebezpečí určení délky se značnou odchylkou! Tato odchylka je prakticky eliminována měřením délky ve dvou polohách dalekohledu! Je tedy zřejmé, že pro spolehlivé určení délky,
měřené na odraznou fóli~ je nutno měřit ve dvou polohách
dalekohledu při zavedení všech obvyklých oprav!
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Rovněž výsledky testování 3 typů odrazných fólií jsou zajímavé a prokázaly velmi dobré vlastnosti všech testovaných
typů.
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Problematikou vlastností odrazných terčů v (článku uváděn
pojem "odrazná fólie") se zabývá norma ČSN ISO 8322-10
z roku 1998. U odrazných hranolů je nutno uvažovat vlastní
chybu tohoto hranolu, která u umělohmotných držáků může
dosáhnout i několik mm. Proto je nutno testovat přesnost
ED=TC, používaných pro oblast stavebnictví, podle ČSN
ISO 8322-8 jako komplet (vlastní TC, hranol, trojnožku
s optickým centrovačem atd.).

Ing. Jana Utíkalová,
katedra mapování a kartografle
FSv CVUT v Praze

Definice ATKlS, okolnosti jeho vzniku. Definice základních pojmů, struktura ATKlS. Praktický postup tvorby báze údajů, jejich digitální kartografické zpracování a tisk topografických map. Výměnné Jormáty souborů. Cena produktu a jeho uživatelé,
současný stav a perspektiva do budoucna.

Definition oj ATKlS, Jacts about its origin. Definition oj basic principles, structure oj ATKlS. Creation oj data bases in praxis, their digital cartographic processing and printing oj topographic maps. Exchange Jormats oj files. Price oj products, their
users, present state and perspectives.

ATKlS (Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem, Úřední topograficko-kartografický informační systém) je jednotný systém základních geografických
informací budovaný zeměměřickými orgány německých
spolkových zemí. Je vytvářen pro celé území Spolkové republiky Německo. Informace o topografických objektech na
zemském povrchu a o jeho reliéfu jsou ukládány v digitální
podobě. Informační systém plní mimo jiné úlohu nástupce
dosavadního mapového díla zpracovávaného klasickými
technologiemi.

Nejen v Německu, ale v celé Evropě, během posledních dvou
desetiletí došlo k rozvoji geoinformačních systémů. Společně
s tím, jak vznikaly základy počítači podporovaného plánování, infrastruktury, řízení dopravy, záchranných systémů
a zejména důrazného rozvoje ochrany přírody a životního
prostředí, rozvíjel se také trh s geografickýmí informacemi.
V důsledku toho byla v polovině osmdesátých let ustanovena pracovní skupina výboru zeměměřických správ Spolkové republiky Německo (Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Llinder der Bundesrepublik Deutsch-
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land - AdV), která se zabývala vývojem koncepce projektu
na zřízení databanky se základními polohopisnými údaji,
která by byla ve všech spolkových zemích vytvořena a udržována podle jednotných zásad.
Topografické informace z dosavadních analogových topografických map byly vždy svázány s výrazovou interpretací
značkového klíče a ovlivněny nezbytnou kartografickou generalizací. Tím se, u měřítka I : 25 000 a menších, značně
snižovala polohová přesnost znázorněných objektů a tím ijejich všestrannější využití v náročnějších informačních systémech.

Soudobé požadavky uživatelů vyvolaly nutnost, aby digitální
datový model ATKlS pracoval s dvěma modely: s digitálním
topografickým modelem, který reprezentuje územní realitu
geometricky přesně a přehledně a s digitálním kartografickým modelem území. Primární model vzniká z topografického šetření, sekundární model jeho kartografickým převodem. Datový model ATKlS tak tvoří digitální model území
(digitales Landschaftsmodell - DLM) a digitální kartografický model (digitales kartographisches Modell- DKM) jako
model pro tvorbu digitálních topografických map (digitale
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Obr. Ja, Jb List ATKJS-OK 25. 510J - typ objektu vodstvo,
skupina vodní plochy, druh objektu řeka, potok

topographische Karten - DTK). DLMje zobrazení zemského
povrchu, ve kterém jsou skutečné objekty geometricky redukovány na body, linie nebo plochy a popisné informace se
připojují jako atributy. Předpisem, který vymezuje obsah
a tvorbu DLM je katalog objektů ATKlS (ATKlS Objektartenkatalog - OK). V něm je krajina rozčleněna na typy objektů (Objektbereich - OB), skupiny objektů (Objektgruppen - OG) a druhy objektů (Objektarten - OA).
Sekundární model DKM vzniká kartografickým zpracováním primárního modelu. Na rozdíl od něj je však již pevně
svázaný s měřítkem. DKM tvoří databázi, která je výchozím
zdrojem pro vytvoření souboru digitálních topografických
map a map analogových, tištěných z tohoto zdroje. Předpisem pro odvození DKM z DLM je katalog značek ATKlS
(ATKIS Signaturenkatalog - SK). Atributový popis však nahrazují signatury, které odkazují na příslušný značkový klíč.

V Německu je celý resort zeměměřictví založen na spolkové
úrovni, tzn. že jednotlivé spolkové země nejsou striktně vázány jednotlivými pracovními postupy, ale mají, při dodržování společných pravidel, poměrně volné pole působnosti.
Jako konkrétní příklad lze uvést tuto situaci: centrálně je sta-

1
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noveno, jak má ATKIS vypadat jako výsledek, má pevně danou strukturu, např. kolik bude mít a jakých druhů objektů.
K těmto základním druhům objektů, společným pro všechny
spolkové země, se však přidávají ještě další, nadstavbové podle potřeby jednotlivých zemí. Stejně tak je to např. s výběrem používaného softwaru, vše je plně v kompetenci jednotlivých zemských zeměměřických úřadů (Landesvermessungsamt - LVA). Konkrétně Hesenský úřad (Hessisches
Landesvermessungsamt - HLVA) se sídlem ve Wiesbadenu
používá pro aktualizaci databáze software od firmy Intergraph, v jiných spolkových zemích se lze setkat třeba s využitím systému SICAD od firmy Siemens nebo ALK-GIAP.
Vzhledem k dílčí praktické zkušenosti se dále uváděné konkrétní informace vztahují na spolkovou republiku Hesensko,
ale principiálně je řešení v jiných zemích obdobné.

Obsahová struktura ATKIS je postavena na hierarchickém
členění. Nejvyšší kategorií jsou typy objektů, kterých je celkem 7:
- lOOO- pevné body (Festpunkte),
- 2000 - osídlení (Siedlung),
- 3000 - doprava (Verkehr),

-

4000 - vegetace (Vegetation),
5000 - vodstvo (Gewasser),
6000 - reliéf (Relief),
7000 - území (Gebiete),
Typy objektů se dále mohou členit na skupiny objektů, kterých je celkem 20. Klasifikace podle skupin objektů je potom následující:
- lOOO- pevné body,
- 2100 - zastavěné plochy (Baulich gepragte Flache),
- 2200 - nezastavěné plochy (Siedlungsfreiflachen),
- 2300 - stavby a ostatní zařízení (Bauwerke und sonstige
Einrichtungen),
- 3100 - silniční doprava (Strassenverkehr),
- 3200 - železniční doprava (Schienenverkehr),
- 3300 - letecká doprava (Flugverkehr),
- 3400 - lodní doprava (Schiffverkehr),
- 3500 - zařízení a stavby pro dopravu, přepravu a spoje (Anlagen und Bauwerke mr Verkehr, Transport und Kommunikation),
- 4100 - porosty (Vegetationsflachen),
- 4200 - stromy a keře (Baume und Blische),
- 5100 - vodní plochy (Wasserflachen),
- 5200 - zvláštní vodohospodářské objekty (besondere Objekte in Gewassem),
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- 5300 - vodní stavby a zařízení (Einrichtungen und Bauverke an Gewlissern),
- 6100 - digitální model terénu (digitales Gelandemodell DGM),
- 6200 - zvláštní terénní tvary (besondere Gelandeoberfllichenformen),
- 7100 - správní území (Verwaltungsgebiete),
- 7200 - geografické jednotky (geographische Gebietseinheiten),
- 7300 - chráněná území (Schutzgebiete),
- 7400 - ohrožená území, ostatní uzavřené prostory (Gefahrengebiete, sonstige Sperrgebiete).
Skupiny objektů se dále dělí ještě na druhy objektů, např.
silniční doprava:
- 3101 - silnice (Strasse),
- 3102 - cesta (Weg),
- 3103 - náměstí (Platz),
- 3104 - komplexní komunikace (Strasse (komplex»,
- 3105 - silniční těleso (Strassenkorper),
- 3106 - vozovka (Fahrbahn).
Druhům objektů jsou následně přiřazovány vlastní atributy
(obr. la, obr. lb).

Primárním zdrojem dat pro ATKlS jsou ortofotosnímky
v měřítku 1 : 5 000. Další možnosti tvoří aktuální topografické mapy (l : 5 000, 1 : 25 000) do šetření v územní realitě. Údaje pro atributizaci lze získat převážně z tematických
podkladů, např. z mapy silnic a mostů spolkové armády,
plánu tratí Deutsche Bahn, plánů inženýrských sítí, plánů
měst apod. Na základě těchto podkladů se vytváří tzv. informační fólie, která obsahuje veškeré geometrické údaje
o objektech nezbytné pro jejich digitalizaci včetně jejich atributů (obr. 2).
Po digitalizaci je soubor s jednotlivými objekty uložen ve
formátu EDBS (einheitliche Datenbankschnittstelle). V něm
existují čtyři základní typy objektů:
-liniové,
- plošné,
- bodové,
- komplexní - např. dvou proudová dálnice.
Velikost souboru odpovídá čtverci složenému z devíti listů
topografických map měřítka I : 5 000 (Topographische Karte
I : 5 000 - TK 5), zahrnuje tedy oblast o rozloze 6 x 6 km
(obr. 3). Přesnost takto vytvořeného DLM 25 se pro hlavní liniové objekty, uzly nebo vybrané body uvádí na úrovni 3 m.
Kartografické zpracování, tisk topografické mapy
1 : 25 000 (TK 25)
Zvektorizované informační fólie jsou včetně atributů importovány do programu Maplnfo (ESRI). Během importu dat
jsou jednotlivým vektorům prostřednictvím atributů automaticky přiřazeny grafické prvky. Veškeré kartografické
zpracování, zejména generalizace do měřítka I : 25 000, probíhá v Maplnfo.
K přípravě pro tisk je určen program DlGISYS firmy Level-Nine. Při importu dat z ArcInfo do DIGISYS se podle
příslušného klíče jednotlivým objektům automaticky přiřazují mapové značky, jejich vzhled již odpovídá značkovému
klíči TK 25. Automaticky se také vytváří mapový rám, sou-

řadnicové sítě, doplněny jsou rámové i mimorámové údaje
a manuálně je vloženo geografické názvosloví. V červenci
2000 se v HLVA vyvíjel praktický pracovní postup pro tisk
analogové formy digitální TK 25, na podzim r. 2000 měl být
vyhotoven ukázkový výtisk zkušebního listu. V přechodu na
tvorbu topografických map nové generace se v Hesensku jednalo o mezidobí, kdy se žádné TK 25 netiskly, výroba map
s využitím tradičních kartografických technologií byla ukončena přibližně na začátku r. 2000 a tisk z digitálních dat ještě
nebyl zahájen (obr. 4, obr. 5).

Důležitým předpokladem pro přenos dat je jejich formátování, tj. vytvoření vhodného rozhraní. Kromě standardizovaného formátu EDBS však mohou být jako výstupy vytvá-

TK5

TK5

TK5

TK5

TK5

TK5

TK5

TK5

TK5

Obr. 3 Velikost jednoho souboru EDBS - sestává z bloku
9 listů TK 5, pokrývá oblast 36 km2
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Obr. 5 Současná verze zkušebního listu DTK 25.
Ve výřezu je vyznačeno území z obr. 4

řeny i jiné, běžně užívané formáty. Rozdíly mezi takovými
daty pak budou zejména ve skutečnosti, zda daný standard
podporuje i databázi nebo pouze geometrii. Takto mohou být
vytvořeny soubory pro Microstation ".dgn" (Bentley's) nebo
AutoCad ".dxť' (Autodesk), které mají využití pouze při
vlastní geometrické prezentaci. Při konverzi pouhé geometrie je však i možné, za použití vhodné symboliky (vrstvy,
barev, stylu, ... ), provést hrubou klasifikaci jednotlivých objektů podle údajů o druzích objektů. K převzetí geometrie
i s databází atributů lze aplikovat MGE ".mpd" (Intergraph),
poslední možností pak je tiskový soubor "hpgl".

Cílem geografického informačního systému ATKlS je doplnit tradiční topografické analogově zpracovávané mapové
dílo (např. topografické mapy v měřítku 1 : 25 000 a 1 : 50 000)
o model území vhodný pro digitální zpracování dat a analytické aplikační účely.
Standardizovaná koncepce ATKlS zahrnuje vyhotovení
polohopisu (DLM) a jeho kartografické zpracování a vydání
v analogové i digitální podobě (DTK). Budování ATKlS probíhá v několika etapách. První stupeň - DLM 25/1 tvoří základ celého systému, zejména se jedná o naplnění databázového souboru daty z oblasti infrastruktury. V tomto prvním
kroku bylo stanoveno 64 druhů objektů povinných pro naplnění ve všech spolkových zemích. V Hesensku byl tento počet rozšířen ještě o dva nadstavbové. Na této úrovni bylo budování databáze dokončeno v roce 1998.

V druhém stupni DLM 25/2 se k této základní úrovni přidává dalších 47 druhů objektů (v Hesensku ještě navíc 21),
jedná se pak o veškeré objekty, které náleží do DTK 25. Tato
etapa má být dokončena v roce 2001.

Na vybudování databáze samozřejmě navazuje její pravidelná aktualizace. Ta se plánuje všeobecně každých pět let,
tzn., že každý rok je aktualizována 115údajů. Princip je obdobný jako u vlastního budování - základem zůstávají ortofotosnímky v měřítku 1 : 5 000 a z nich odvozené změnové
informační fólie. Tyto změny se pak vektorizují a provedou
v topografickém modelu DLM. U důležitých objektů, které
mají zvláštní význam, se aktualizace provádí každý rok (např.
silnice, železnice, chráněná přírodní území, apod.).

úplná verze
osídlení
doprava
vegetace
vodstvo
území

formát výstupu
EDBS
DXF
30,-DMlkm2
1O,-DMlkm2
2,50 DMlkm2
7,50 DM/km2
12,-DMlkm2
4,-DMlkm2
7,50 DM/km2
2,50 DMlkm2
3,- DMlkm2
1,- DMlkm2
3,- DMlkm2

1,-DMlkm2
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Na základě smlouvy poskytuje Hesenský zeměměřický úřad
k dispozici tzv. plnou licenci ATKlS všem spolkovým správním orgánům. Kromě nich patří k jejím držitelům také nejrůznější úřady na zemské nebo krajské úrovni, města či obce.
Mimo oblast veřejné správy nachází ATKlS využití samozřejmě také v soukromém sektoru - u velkých privátních firem.
Kromě těchto úplných verzí existuje možnost na zakoupení dat pouze z některých vrstev nebo pro určité území. Toho
využívá bezpočet menších projekčních kanceláří nebo firem
pracujících s informačními systémy. Cenové relace platné pro
Hesensko jsou uvedeny v tab. 1.

D] BORCHERT, R.: Produktion und Perspektive ATKlS. Wiesbaden, Hessisches Landesvermessungsamt, 1997.
[2] BORCHERT, R. - MAHR, H.: Amt1iches Topographisch-Kartographisches Informationssystem - ATKlS. Geogrunddatenbank fiir den Informationsdienstmarkt. UTECH '94 - Seminar
Fernerkundung und GeoInformationssysteme. Berlin 1994.
[3] MIKSOVSKY, M.: Státní mapová díla a databáze ve Spolkové
republice Německo. Geodetický a kartografický obzor, 42 (84),
1996, č. 9, s. 194-196.
[4] www.atkis.de

Příspěvek byl zpracován v rámci výzkumného záměru č. 210000007
Fakulty stavební CVUT v Praze.
Lektoroval:
Ing. Jiří Černohorský,
Zeměměřický úřad, Praha

za ZAHRANIČIA
Výročné zasadanie 7. komisie FIG
v Hamburgu

V dňoch 14. až 20. mája 2000 sa uskutočni1o v Hamburgu (Nemecko)
pravidelné výročné zasadanie 7. komisie Medzinárodnej federácie
geodetov (FIG) pre kataster a správu územia. O jej konaní v tomto
meste bo10rozhodnuté na výročnom zasadaní v Ma1ajzii v roku 1997.
Súčasnýmpredsedom 7. komisieFIGjePau1Munro-Faure
zAng1icka a jeho zástupcaje Pau1 van der Mo1en z Holandska. Organizačným garantom bol predseda DVW (Deutscher Veraín fut: Vermessungswesen e. V) Groupe 7 a zároveň predseda Uradu
geoinformatiky a merania (ÚGM) mesta Hamburg dr. Ing. Winfried
Hawerk.

Rokovanie komisie viedol, podfa už ustaleného programu, jej predseda. V správe o činnosti za obdobie od posledného výročného zasadania na Novom Zélande v roku 1999 podal prehfad o aktívnej
účasti členov komisie na uskutočnených akciách. Informoval, že budúce výročné zasadanie bude v roku 2001 vo Svédsku a 68. zasadanie Stáleho výboru FIG v Kórei. XII. kongres FIG bude vo Washingtone DC v roku 2002.
V ďalšom rokovaní pokračovali samostatne tieto pracovné skupiny:
- WG 7.1 - Reforming the Cadastre, predseda Jurg Kaufman,
- WG 7.2 - Land Ownership in the 21. Century, predseda Paul van
der Molen,
- WG 7.3 - Land Markets, predseda András Ossko.

Národný delegát Slovenskej republiky (SR) už v predchádzajúcom období pracoval v skupine WG 7.1, preto aj teraz pokračoval
v rokovaní v tejto skupine. Správu o činnosti podal jej predseda. Diskutovalo sa o potrebe koordinovať aktivity FIG, CERCOI) a iných
mimovládnych organizácií a podporovať ich ďalší rozvoj. Bolo konštatované, že katastrálne systémy, ktoré vznikli v minulom storočí
odrážajú potreby vtedajšej doby a súčasným potrebám už nevyhovujú. KeĎŽe je veTká rozdielnosť v katastrálnych a registračných
systémoch nepricháza do úvahy ich zjednotenie, ale východiskom
musí byť maximálne uspokojenie potrieb súčasnej doby. Na riešenie
tejto problematiky chce 7. komisia vypracovať súbor zásad a opatrení. S tým súvisia aj otázky porovnávania kvality a efektívnosti jednotlivých katastrálnych a registračných systémov.
K problematike samofinancovania bolo konštatované, že nie je
ciefom katastra, ale prostriedkom ako urobiť kataster nezávislým
a pritom funkčným a stabilným. Skupina WG 7.1 vypracuje metodiku na porovnanie jednotlivých systémov formou dotazníkov z jednotlivých krajín. Využité budú poznatky a skúsenosti s vykonanými prebiehajúcimi reformami katastra nielen v Európe, ale i v ostatných krajinách sveta, vrátane Latinskej Ameriky, Afriky a Ázie. Túto
metodiku vypracuje skupina tak, aby už bola prezentovaná na výročnom zasadaní vo Svédsku v roku 2001 a po ňom pripravená konečná správa na Kongres FIG vo Washingtone DC v roku 2002.
Ďalšie bloky boli venované správam národných delegátov. !šlo
o 15 minútovú prezentáciu súčasného stavu i zmien v katastri. Autor príspevku vystúpil s referátom s týmto obsahom:
- bázy údajov katastra nehnutefností (KN),
- rozvoj digitalizácie v grafike KN,
- organizačná štruktúra KN,
- integracia KN a pozemkovej knihy,
- geodetický systém v SR,
- pripravovaná zmena v legislatíve.
.
V tretí deň rokovania bola vykonána návšteva UGM mesta Hamburg. Účastníci boli oboznámení s jeho organizáciou, úlohami a poskytovanými službami a vypočuli si tri prednášky jeho pracovníkovo
V prvej prednáške Úlohy a organizácia oddelenia geoinformácií a merania prednášatef B. Doehle uviedol, že za legislatívu v oblasti mapovania zodpovedajú jednotlivé federálne štáty, ale legislatíva úpravujúca vedenie pozemkovej knihy je na úrovni federálnej.
ÚGM vykonáva štátne meranie ako geodetické základy, topografické
mapovanie, sústreďovanie leteckých snímok, katastrálne mapovanie,
kartografiu, KN a dohfad nad licenčnými geodetmi. Podriadený je
Ministerstvu výstavby a verejných prác, má 460 zamestnancov,
z toho 25 inžinierov s univerzitným vzdelaním, 130 inžinierov s technickým vzdelaním, 230 technikov, 20 učňova 55 iných zamestnancov.
Rolf-Werner Welzel v prednáške Priestorový informačný
systém Hamburgu, v ktorom je zahrnutý i KN, oboznámil prítomných s bázou údajov grafiky a písomných informací. Hamburg je pokrytý digitálnou mapou v mi~rke 1 : 500 až 1 : 2500. Mapovanie
bolo skončené v roku 1993. UGM si stanovil pre budúce roky postupne vybudovať trojrozmerný model mesta Hamburg.
V prednáške Produkty a riešenie služieb oboznámil E. Mathias
účastníkovo poskytovaní údaj ov služieb správcom inžinierskych sietí, správe mesta a občanom. Digitálne mapy umožňujú posky~ovať
údaje s roznym obsahom a vyhovieť požiadavkám zákazníkovo Udaje
sa poskytujú pohotovo tak v analogovej, ako aj v digitálnej forme.
V ten istý deň popoludní účastníci navštívili oblasť pozemkových
úprav v bývalom ochrannom hraničnom pásme na území bývalej
NDR. Vtedy boli pozemky vyvlastnené, nehospodárilo sa na nich
a slúžili len ochrane hraníc s NSR. Pozemkové úpravy mali za cief
znova oživiť mto krajinu, osídliť ju a využívať aj na rekreačné účely.
Pozemky i stavby sú obnovené v povodnom štýle a sú ponúkané na
predaj.
V štvrtý deň rokovania bolo usporiadané sympózium o trhu s nehnutefnosťarni. Sympózia sa zúčastnili nielen delegáti komisie, ale
i zástupcovia škOl a iných organizácií mesta. Sympózium bolo rozdelené do štyroch blokov:
- Úvodné referáty.
- Trh s nehnutefnosťami - Ako začať.
- Príprava fudí na vofný trh s nehnutefnosťami.
- Právny a technický ramec.
Posledný deň rokovania bol venovaný pokračovaniu vystúpení národných delegátova po ich vystúpení predseda rokovanie 7. komisie FIG zhodnotil a oficiálne skončil.

1)

Comité Européen des Responsables de la Cartographie Officielle
- Európsky výbor predstavitefov geodeticko-kartografických inštitúcií.
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Účasť národného delegáta na výročnom zasadní 7. komisie HG
umožnila nadviazať na predchádzajúcu činnosť v komisii, podielať
sa na práci skupiny WG 7.1, zoznamiť sa so súčasnými problémami
KN vo svete, propagovať na medzinárodnom fóre výsledky dosiahnuté v SR, upevniť už nadviazané kontakty s odborníkmi iných krajín a doniesť referáty zo sympózia o trhu s nehnutefnosťami. Všetky
získané poznatky čo najviac uplatňovať v praxi a prezentovať ich
v odbornej verejnosti.
Ing. Emil Ryník.
ÚGKK SR - pracovisko odboru
katastrálnej inšpekcie v Prešove

Veletrh památkové péče Denkmal
2000 a měřické přístroje
Ve dnech 25.-28. 10. 2000 se konal v hale 3 areálu Lipských veletrhů pod záštitou UNESCO další ročník Evropské výstavy památkové péče a obnovy měst s názvem Denkmal 2000. Učastnilo se jej
přes 600 vystavovatelů z 21 zemí, největší počet byl samozřejmě
z domácího Německa. Náš stát byl zastoupen snad jen stánkem Muzea hl. m. Prahy a firmou REX Brno vyrábějící svítidla. Slovensko
bylo představeno poměrně velkou, zajímavou expozicí, kterou obsadil především Pamiatkový ústav. Doprovodnými akcemi výstavy
byly prezentace firem a přednášky odborníků, každoroční konference sdružení více než stovky evropských měst EUROCITIES
a další přednáškové bloky. Ve vstupní tzv. skleněné hale se současně
konala výstava evropských regionů Euregia se symposiem. Na ní
byla ČR zastoupena Asociací inovačního podnikání (AlE AR), Slovenská republika představila národní stánek. Dalšími doprovodnými
akcemi byl Den mládeže (Denkmal-Jugend) a Denkmal-Borse, na
níž bylo ke koupi nabízeno 450 památkových objektů převážně z
Německa, ale i ze Slovinska. Druhý den se připojily další navazující akce a to Immobilien a Selbstbau Sachsen. Podrobnosti uvádí
webovská stránka www.denkmal-Ieipzig.de.
Nabídka Výstavy Denkmal2000 zahrnovala prakticky vše z oboru,
od elektronických přístrojů pro analýzy hmot přes historické i soudobé materiály pro interiér a exteriér staveb, stavební kování, nabídku oken a dveří, osvětlení, až po tradiční rukodělná a umělecká
řemesla včetně varhanáM, zbrojíM a kovolijců. Velkou pozorností
návštěvníků poutali svými ukázkami výrobci štípaných břidlicových
střešních krytin. Své zastoupení měly firmy vyrábějící stroje a zařízení pro snímání, vysoušení a čištění omítek, ateliéry restaurátorů
fresek, mozaik a maleb. Některé expozice byly věnovány jednotlivým obnoveným stavbám, od hradů a mlýnů až po náhrobky. Na výstavě bylo představeno i několik počítačových systémů vybavení projekčních kanceláří, některé z nich s připojenou totální stanicí Leica.
Našli jsme více než deset specializovaných nakladatelství nabízejících polygraficky perfektní technické, právní a uměleckohistorické
odborné i dárkové publikace a časopisy, stánky vysokých i učňovských škol, měst, spolků a institucí památkové péče, obrazovou dokumentaci činnosti UNESCO, ale též výrobce zabezpečovacích zařízení, zdravotní a majetkové pojišťovny. Ukázkami geodetických
měření se prezentovalo několik inženýrských kanceláří.
Na výstavě bylo předváděno též několik speciálních měřických
přístrojů [I]. Jedním z nich byl prostorový laserový pantograf Alpha
5 (obr. I) německé firmy ArcTron určený pro archeologii a památkovou péči. Základem je dálkoměrný laserový senzor Sick DME
2. třídy bezpečnosti emitující v červené oblasti při pracovní teplotě
_10° až +45 °C s dosahem 16 m. Pouzdro laseru (0,05xO,IOxI4 m)
je umístěno na měřickém rameni skládajícím se ze dvou částí se
4 klouby a upevněném na robustnim horizontovatelném stativu.
Ručně naváděným paprskem laseru se kontaktuje okraj zaměřovaného objektu (troj- a dvourozměrné předměty, profily, vrstvy ve výkopech, studních apod.). Výhodou je značná pohyblivost dovolující
zaměřit i obtížně dosažitelné body. Otáčení ramena snímá 5 senzorů
Heidenhain pracujících s rozlišovací schopností 40". Přístroj s maximálním dosahem 7 m je připojen k palmtopu Philips Nino s operačním systémem Windows CE 2.0, který vektorovým programem
ArcDigit počítá prostorové souřadnice měřených bodů. Měřická data
jsou ukládána ve speciálním formátu, přimo převoditelném do Arch1ioCAD. Grafické rozhraní umožňuje okamžitou optickou kon-

trolu. Polohová přesnost se pohybuje v rozmezí 0,01-0,03 m podle
vzdálenosti, cena překračuje 39000 DEM.
S velmi zajímavou nabídkou přišla rakouská firma RIEGL. Určitým základem je z ruky obsluhovaný pulsní laserový přístroj Lasertape FG21-HA s vlnovou délkou 0,9 ~m, podobající se běžnému binokulátoru. Je určen pro říční a pobřežní navigaci lodí a bagrů, pro
měření profilů skalních masivů, hald, velkoobjemových nádrží, určování výšky objektů, stromů atd. Je vybaven přesným dálkoměrným
senzorem a s dálkoměrem, ovladatelnými volitelně z obslužného panelu. Parametry senzoru (dálkoměru) jsou pozoruhodné: maximální
dosah za dobrých podmínek, tj. při viditelnosti do 20 km, s pasivním
odrazem o stromy a křoví je 400 m (800 ml, o skály a zdi 600 m (1200
ml, při použití odrazného terče firmy 3M přesahuje I km (2 km),
s odraznými hranoly 6 km (8 km), minimální měřitelná vzdálenost je
2 m (5 ml. Senzor sklonu pracuje v rozsahu +60° až _30°. LED displej s automatickým řízením jasu je viditelný v zorném poli záměrného dalekohledu 6x30, délky se zobrazují na 0,01 m (0,05 ml, směrodatná odchylka je [0,05 (respektive 0,1) + 20 ppm] (v metrech).
Doba měření 0,1-1 s, datové rozhraní RS232, napájení 6 V z vestavěného akumulátoru nebo baterií, třída bezpečnosti I.
Na základě přístroje FG 21-HAje připraveno několik dalších konstrukcí, např. ruční přístroj pro měření rychlosti silničních vozidel
FG 21-P s pistolovým držákem. Z našeho hlediska je zajímavější totální stanice RTS 21-HA odolná proti prachu a vodě. Dálkoměr je
otočně (v rozmezí +80° až -60°) uložen na svislém ramenu umístěném na alhidádě (rozsah 360°) urovnávané libelou. Hrubé ustanovky
jsou třecí a jemné ustanovky, v podobě velkých kotoučů, jsou s nekonečným chodem. Přesnost určení vodorovného i svislého úhlu je
0,01 Zobrazení a sběr dat pomocí palmtopu Psion. Pracovní rozsah teplot +50° až -10°C, cena podle informace zástupce je zhruba
17 000 DEM.
Vzhledově podobný je laserový profilér LPM-25HA určený pro
měření profilů v továrních halách, sálech, podzemních prostorách.
Dálkoměrem s pasivním odrazem je laserový senzor I. třídy bezpečnosti s označením LD-25HA, k signalizaci bodů slouží souosý
laserový "červený" pointer 2. třidy. Cílení pomocí ručních nebo motorických ustanovek. Výkonové parametry se liší podle nastaveného
modu High accuracy nebo Long range. Dosah je pak 8-20 m, určený s přesnosti 8 mm, nebo I m - 40 m s přesností 25 mm. Zobrazení délek vždy na 1 mm. Senzor pro měření pootočení ve vodorovné rovině pracuje v rozsahu ±180° od základniho nastavení,
rozsah pootočení ve svislé rovině je ±150°, vždy s přesností 0,009°
(0,01 gon). Rozhraní pro přenos dat RS232 (19,2 kE) respektive
RS422 (l15,2kB). K vyhodnocení může být použit firemní grafický
software 3D-RiSCAN. Domníváme se však, že tento přístroj má velkou konkurenci v "běžných" totálních stanicích s dálkoměrem s pasivním odrazem nebo se dvěma dálkoměry dodávanými v poslední
době na trh předními výrobci geodetického instrumentária.
0.
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MOSER, M. - MOLLER, G. - SCHLEMMER, H. - WERNER, H.:
Handbuch Ingenieurgeodlisie (Příručka inženýrské geodezie).
5. díl: MOLLER, G. aj.: Eisenbahnbau (Železniční stavby). 2. přepracované a rozšířené vydání. Heidelberg, Herbert Wichmann Verlag 2000. 455 s., 240 obr., 22 tab. Cena asi 140 DM.

Za pozornost stojí laserový skener (3D imaging sensor) LMSZ210 (obr. 2). Základem je laserový dálkoměr Riegl LD90-3 s vlnovou délkou měření 0,9 11m,přizpůsobený vysoké frekvenci měření. Maximální dosah je 350 m, přesnost 25 mm. Použití se
předpokládá v památkové péči v interiérech (i vybavených mobiliářem), v exteriérech a v uzavřených prostorách různého původu. Paprsek je upravován hrano lem, rotujícím s nastavitelnou rychlostí.
Výškový rozsah odklonu paprsku je Soo, pootáčení ve vodorovné rovině má rozsah 340°. Krok skenování je v obou rovinách 0,24 přesnost svislého úhlu 0,036°, vodorovného O,OISo,doba záběru od 30 s.
do 240 s. Vnější obrys válcového pouzdra je 0,44xO,21 m, hmotnost
13 kg, pracovní rozsah teplot opět +50° až -10 oe. Přístroj se přes
paralelní port připojuje k notebooku nebo stolnímu PC, které jsou
vybaveny alespoň 64 MB RAM a operačním systémem nejméně
Windows 95 a programem Riegl SCAN-software. Pořízená datajsou
zpracována a na monitoru vizualizována programem 3D-RiSCAN.
Panoramatický záběr je vykreslen v pseudobarvách, kde červená přísluší nejbližším a fialová barva nejvzdálenějším bodům měřených
objektů, nebo v odstínech šedé. Programem lze vyhotovit vrstevnicové řezy, vyrovnat zkreslení obrazu, znázornit tzv. drátěný model
objektu nebo přirozené kolorování. O slibném praktickém nasazení
v areálu vídeňského Schonbrunnu [2] bylo referováno v Mnichově
na XII. mezinárodním kurzu inženýrské geodézie Ingenieurvermessung 2000 [3].
0,

[I] Informační materiály firem ArcTron a Riegl.
[2] PFEIFER, N.-KRAUS, K.-SCHWARZ, R.-ULLRICH, A.: Nahbereichs-Laserscanner mr die Innenraumaufnahme. In: Schnadelbach, K.-Schilcher, M. (red.): Ingenieurvermessung 2000.
XIII. International Course on Engineering Surveying. Beitrage 1
Contributions. Stuttgart, Verlag Wittwer 2000, s. 114-121.
[3] HÁNEK, P-KAŠPAR, M.: XIII. mezinárodní kurz inženýrské
geodézie Mnichov 2000. GaKO, 46(SS), 2000, č. 6, s. 123-124
Cesta se uskutečnila s podporou výzkumného záměru FSv ČVUT,
č. VZ 340lJ 54

Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
Ing. Ilona lanžurová,
katedra speciální geodezie FSv ČVUT v Praze

Několik měsíců po vydání úvodního svazku osmidílné Příručky inženýrské geodezie, představovaného I. dílem Grundlagen (Základy),
uvedlo známé nakladatelství Wichmann-Hlithig GmbH v létě roku
2000 na trh další svazek pod názvem Eisenbahnbau (Železniční
stavby), který je v plánu označen za 5. díl. Recenze I. dílu řady byla
publikována na stránkách tohoto časopisu a uvádí též historii a plánované členění celého díla [I].
Obsah tohoto specializovaného svazku byl pravděpodobně nejvíce ze všech ovlivněn politickými, ekonomickými a organizačními
změnami uplynulého desetiletí německých dějin a současně i jednostranným sjednocením správy, předpisů a technologií Německých
drah DB (tj. převzetím východoněmeckých DR) a jejich vývojem
v reakci na nové možnosti pořizování a vyhodnocování dat a výstavbu vysokorychlostních tratí. Obsahem jsou jednak obecně platné
teoretické i praktické části o projektování, konstrukci, vytyčování
a údržbě dopravních cest, jednak poměrně obsáhlé části vycházející
z reálií DB, v některých případech též Švýcarských spolkových drah
SBB. Tomu odpovídá i početný autorský kolektiv, v němž jsou kromě
vedoucího Prof. G. Mlil\era, Dr. Ing. H. J. Dacha (TU Dresden) a Dr.
Ing. F. Gielsdorfa (TU Berlin) zastoupeni dva zaměstnanci aparátu
DB (Dipl. Ing. J. Ehlert, Dipl. Ing. P. Maltz), zástupce SBB (Dr.
techn. T. Engel) a také zaměstnanci inženýrských kanceláří (Dipl.
Ing. R. Kretzschmar, Dipl. Ing. N. Mativi a Prof. Dr. Ing. U. Volter
z firmy Intermetric GmbH Stuttgart a Dipl. Ing. A. Lieberaum z kanceláře Emch & Berger).
Kniha má podle úmyslu autorů i vydavatele sloužit nejen jako
učebnice pro studenty dotčených technických oborů a zaměření, ale
i pro praktiky měřiče a projektanty a též jako pomůcka úřadů a institucí železničních správ. Stává se tak důkazem nezbytnosti postupující spolupráce geodetických, stavebních a strojírenských oborů.
Z hlediska naší profese je zajímavé a potěšující, že takto široce koncipovaná a využitelná publikace (přesto je náklad jen asi 450 výtisků) je součástí řady příruček inženýrské geodezie. To ovšem odpovídá tradičnímu postavení drážních měřičů ve středoevropském
prostoru i významu geodetů při tvorbě geoinformačních systémů,
bez nichž je moderní řízení nemyslitelné.
První kapitola Základní pojmy (46 s.) definuje úkoly inženýrské
geodezie v železničním stavitelství a provozu, při projektování, dokumentování, údržbě, obnově a rekonstrukcích. Dále jsou ozřejměny
pojmy trasa, prvky trasy, teoretické pojmy prostorové polohy koleje,
dynamické závislosti jízdy, železničního tělesa a svršku. Obsáhlá
partie je věnována typům výhybek a křížení a zajištění polohy koleje v systému dlouhých sečen.
Informační systémy jsou náplní 2. kapitoly o 22 stranách. Obsahem je popis vývoje, částí (standardních softwareových modulů),
obsahu a použití systému DB-GIS týkajícího se provozu a správy
majetku včetně traťových a nádražních plánů a číselného projektování. Vložena je též poměrně obsáhlá pasáž o analytickém trasování
v síti SBB.
Na předpisy DB také navazuje kap. 3 Měření drážních zařízení
(46 s.), která je však obecně použitelná. Pojednává o volbě, stabilizaci a přesnosti pevných měřických bodů, o měřeních pro stanovení geometrie koleje, o kilometráži a o skocích kilometráže vzniklých úpravami polohy. Dále je zmíněno zaměření staveb
a technických zařízení, mostů, tunelů, točen, elektrických vedení.
Významným odstavcem je elektronická tachymetrie a speciální postupy měření prostorové polohy koleje s použitím GPS (Global Positioning System) nebo speciálních,jednoúčelových přípravků (Surver, ATMS-4). Stejná pozornost je věnována i několika metodám
měření průjezdných profilů a příčných řezů tunelů mechanickými,
geodetickými, elektrooptickými (systém PROM s dálkoměrnými
senzory) a fotogrammetrickými (PELIM, LIMEZ, DOLIM) postupy.
Obsáhlou kapitolu 4 Zásady pro určení a výpočet geometrie koleje (S7 s.) otevírá přehled platných předpisů a požadovaných přesností. Následují zásady pro zařazení jednotlivých prvků geometrie
koleje (přímka, kružnice, složené kružnicové oblouky, přechodnice,
přechodnice tvaru S) včetně použití výhybek a pokyny pro výškové
úpravy. Další částí je problematika zajištění polohy a související dokumentace, hustota a polohová přesnost zajišťovacích bodů. Samostatným odstavcem je problematika tzv. pevné dopravní cesty, v níž
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je dosud obvyklé štěrkové lože nahrazeno průběžnou betonovou nebo
asfaltovou mrazuvzdornou deskou, a která díky požadovaným přesnostem prvků geometrie vyžaduje nové měřické postupy. Navazuje
staf o návrhu drážních zařizení, o změně osových vzdáleností na vícekolejných tratích, odstupu kolejí normálních tratí a rychlodrah
nebo ve stanicích, o přechodnicích s rozlišením podle rychlosti do
a přes 200 kmIh, výhybkách a křiženích, typech kolejnic a jejich
styku.
Měřiclwtechnické výpočty koleje a výhybek je název nejrozsáhlejší
5. kapitoly (108 s.). Její formálně poněkud odlišně zpracovaný obsah spočívá na tzv. základních kamenech, kterými jsou: Výpočet pravoúhlého trojúhelníku - Obecný trojúhelník - Transformace pravoúhlých souřadnic - Průsečík dvou přímek - Výpočet souřadnic bodu
přechodnice (nejužívanějšími v síti DB jsou klotoida a parabola
5. stupně, tzv. Blossova křivka) - Výpočet prvků kružnicového oblouku - Kontrolní polygonový pořad. Text pokračuje detailním uvedením analytických řešení trasy při četných různých zadáních vstupních prvků (např. průchod bodem, mezilehlá přímá, zachování bodu
dotyku, složené, proti směrné a přechodnicové oblouky, vložené výhybky, spojení nerovnoběžných kolejí atd.) s možností využití služebních počítačových programů. Je řešena i tzv. křivka kilometráže
a gradienty, tedy popis vertikálního průběhu koleje. Tato kapitola má
výrazně interdisciplinární charakter.
Bezprostřední návaznost má následujíci 6. kapitola Měřickotechnické výpočty koleje a výhybek pomocí systémových programů (55
s.), odkazující na současné vybavení DB. Základem je program
VERM.ESN (ADVERM) obsahující základní modul a dále všechny
části potřebné pro katastr, profily, zpracování dat, sítě, prostorovou
trasu, zajištění, výhybky a tunely. Zrníněnje též vyhodnocovací a testovací program měřických dat BETANINEPTAN (včetně GPSVOR)
a grafický systém CARDIl, jsou uvedeny i pracovní postupy pro řešení jednotlivých zadání.
Obecnou použitelnost má naopak text 7. kapitoly Vytyčování drážních zařízení. Popisuje přípravné a kancelářské práce, přípravu na
místě, vytyčení svršku a jeho staveb, vytyčení dlouhých tětiva hlavních a podrobných bodů koleje a jejich zajištění, vytyčovací práce
na výhybkách, při zakládání staveb a stavbě nástupišť, vždy včetně
příslušné dokumentace.
Kap. 8 Novostavby a přestavby tratí DB se zabývá skutečnostmi
vyvolanými snahou o spolehlivou vysokorychlostní železniční dopravu schopnou konkurovat nejen dopravě silniční, ale i letecké. Vyvstala nutnost nové koncepce měřických prací a dokumentace, nového pojetí železničních bodových polí a jejich stabilizací,
geometricky exaktních návrhů trasy. Text uvádí požadované přesnosti a přehled možností jejich dosažení. Další odstavce kapitoly popisují způsoby vytyčení a kontroly liniových i plošných objektů
a zvláště pak práce spojené s pevnou dopravní cestou. Praktické zkušenosti měřickoinženýrských kanceláří jsou doloženy metodou "intermetric highPos®" stuttgartských firem lntermetric GmbH a Ztiblin.
Závěrečná 9. kapitola Metody rektifikace polohy (34 s.) popisuje
relativní třetinovou a čtvrtinovou metodu rektifikace, vznik a působení chyb a přesnost metody. Těžiště je v textu o absolutních strojních směrových a výškových úpravách pomocí automatických
systémů firem Plasser & Theurer (měřicí vůz EM-SAT, vícehrotá
kontinuálně pracující podbíječka Q9-3X Stopfexpress) a Matisa
(systém NEMO s řídicím systémem PALAS firmy J. Mtiller na podbíječce B50D).
Za jednotlivými kapitolami jsou podle zásad platných pro celou
řadu příruček řazeny literární prameny v celkovém počtu 193 položek, v závěru abecední rejstřík pojmů, zkratek a jmen.
Kniha s pevnou vazbou je po stránce polygrafické i obsahové velmi
zdařílá. Poskytuje výborný přehled o speciální obsáhlé problematice
železničních staveb a neomezuje se jen na stránku čistě měřickou.
Současně nabízí inspirující informace o jejím řešení v rámci jedné
z nejúspěšnějších (nejen v evropském měřítku) železničních společností.

LITERATURA:
[1] HANEK, P. (Rec.): MŮSER, M.-MULLER, G.-SCHLEMMER,
H.-WERNER, H.: Handbuch Ingenieurgeodlisie. I. svazek: MŮSER, M.: Grundlagen (Základy). GaKO, 46(88),2000, č. 7, s. 152.
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Z GEODETICKÉHO A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁRA
(október, november, december)
Výročie 50 rokov:
3. marca 2000 - Ing. Jozef Kolesár, inšpektor pre spravovanie,a aktualizáciu katastra nehnutefností odboru katastrálnej inšpekcie Uradu
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR).
Rodák z Kalše (okres Košice-okolie). Po absolvovaní odboru geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej
školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1974 krátko posobil
v Geodézii, n. p., Prešov, oddiel evidencie nehnutefností (EN) vo
Vranove nad Topfou a I rok ako asistent na Katedre mapovania a pozemkových úprav SvF SVŠT. V roku 1975 prešiel do Geodézie, n.
p., Žilina, oddiel mapovania v Rimavskej Sobote, kde do 31. 12.
1979 vykonával komplexnú údržbu EN, vyhotovovanie geometrických plánov (GP), technicko-hospodárske mapovanie, polohopisné
a výškopisné mapy a funkciu zodpovedného geodeta pre priemyselnú výstavbu. Od I. I. 1980 do 31. 8. 1980 vykonával funkci u vedúceho Strediska geodézie vo Vefkom Krtíši Krajskej správy geodézie a kartografie v Banskej Bystrici. Od I. 9. 1980 do 28.2. 1999
posobil vo verejných funkciách. Bol vedúcim odboru územného plánovania Okresného národného výboru (NV) Rimavská Sobota, podpredsedom Mestského NV pre investičnú výstavbu v Hnúšti a 2 volebné obdobia primátorom mesta Hnúšte. Ako primátor mesta sa
angažoval v tvorbe technickej mapy mesta a viedol komisiu na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim. Napriek viacročnému posobeniu mimo rezortu geodézie a kartografie, kontakt
neprerušil. V roku 1992 získal oprávnenie a overovanie GP a iných
výsledkov geodetických prác a ":roku 1996 oprávnenie autorizovaného geodeta a kartografa. Do UGKK SR prešiel I. 3. 1999 do terajšej funkcie.
I. novembra 2000 - Ing. Ján Hardoš, konatef a riaditef súkromnej
geodetickej firmy SIGEO, spol. s r. o., Bratislava. Narodil sa v Bratislave. Odbor geodézia a kartografia skončil na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1975. V roku
1976 nastúpil do Geodézie, n. p., Bratislava, kde ako vedúci meračskej čaty vykonával práce inžinierskej geodézie (lG - meranie posunov a pretvorení, kontrola a vytyčovanie stavieb, základné mapy
dial'níc, lomov a závodov a pod.). Od roku 1981 ako zodpovedný geodet sa podiefal na viacerých vefkých investičných akciách (napr. Tranzitný plynovod, Atómová elektráreň Mochovce, Nafta Gbely). V rámci
jazykovej a spoločenskej prípravy expertov absolvoval v rokoch 1983
až 1985 štúdium francúzskeho jazyka na Katedre jazykov Univerzity
Komenského v Bratislave. V rokoch 1985 až 1989 pracoval na individuálny kontrakt v Ministerstve vodného hospodárstva Alžírskej republiky, kde plánoval, riadil, kontroloval a vykonával geodetické práce
pri výstavbe 4 priehrad. Po návrate z Alžírska pokračoval v prácach
lG v Geodézii, š. p. (neskor a. s.), Bratislava až do konca roku 1992.
V roku 1993 založil s viacerými spoločníkmi firmu SIGEO, spol. sr.
o., ktorá sa úspešne venuje prácam najma v oblasti lG. Od roku 1990
sa aktívne zúčastňoval na práci Slovenského zvazu geodetov a na príprave a založení Komory geodetov a kartograf ov. Od jej založenia
v roku 1996 je členom predstavenstva. Je podpredsedom Slovenského
národného komitétu pre Medzinárodnú federáciu geodetov (FlG) a národným delegátom 6. komisie FlG pre lG. Je aktívnym zlepšovatefom a úspešne referoval na domácich (10) a zahraničných (I) seminároch a konferenciách.
Výročie 55 rokov:
29. októbra 2000 - Ing. Alžbeta Málková. Narodila sa v Bratislave.
Po absolvovaní odboru geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte
Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1968 nastúpila do Oblastného ústavu geodézie v Bratislave - Stredisko geodézie Bratislava-mesto, kde pracovala na úlohe reambulácia máp a od
roku 1972 sa zaoberala automatizáciou evidencie nehnutefností
(EN). V týchto prácach pokračovala aj v Geodézii, n. p., Bratislava
v rokoch 1973 až 1981. Ako skúsená odborníčka v oblasti automatizácie, prešla 1. 7. 1981 do výpočtového strediska Geodetického
ústavu, n. p., Bratislava (od I. I. 1991 Geodetický a kartografický
ústav). Tu posobila ako vedúca oddielu automatizovaného spracovania písomného operátu EN, od I. I. 1991 ako vedúca oddelenia
Automatizovaného informačného systému geodézie a kartografie
(AIS GK) prevádzky automatizovaného spracovania informácií a od
roku 1995 ako vedúca oddelenia písomných informácií katastra nehnutefností odboru centrálneho AIS GK a katastra. 1. 3. 1999 odišla
do predčasného dochodku. Je autorkou a spoluautorkou 15 zlepšovacích návrhov. Za pracovné úsilie bola vyznamenaná na ústavnej
a rezortnej úrovni.
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25. novembra 2000 - Ing. Miroslav Masár, vedúci katastrálneho
odboru Okresného úradu v Senici. Rodák z KráIovej Lehoty (okres
Liptovský Mikuláš). Po skončení Lesníckej fakulty Vysokej školy
Lesníckej a drevárskej vo Zvolene v roku 1970 nastúpil do Oblastného ústavu geodézie v Bratislave, kde pracoval v oblasti evidencie nehnuteIností (EN). V roku 1973 prešiel do Správy geodézie
a kartografie (SOK) v Bratislave - Stredisko geodézie (SO) v Senici, kde pokračoval v prácach EN a prešiel všetkými výkonmi. Od
1. 6. 1980 pracoval v Oeodézii, n. p., Bratislava vo funkcii vedúceho
oddielu EN v Senici. 1. 1. 1984, ako skúsený odborník v EN, sa vracia do SOK - SO v Senici ako jeho vedúci. Od 1. 1. 1993 do 23. 7.
1996 bol riaditeIom Správy katastra Senica Katastrálneho úradu
v Bratislave. V terajšej funkcii působí od 24. 7. 1996.
Výročie 60 rokov:
11. októbra 2000 - Ing. František Mosej, vedúci oddelenia riadenia a metodiky katastrálneho odboru Krajského úradu v Košiciach.
Narodil sa v Ťahanovciach (dnes časť mesta KoŠíc). Po absolvovaní
Strednej priemyselnej školy stavebnej a zememeračskej v Košiciach
v roku 1959 nastúpil do Oblastného ústavu geodézie a kartografie
v Prešove (neskůr Ustav geodézie a kartografie, Inžinierska geodézia, n. p., a Oeodézia, n. p.), kde vykonával práce inžinierskej geodézie a najma tvorby máp vefkých mierok. V roku 1976 skončil popri zamestnaní štúdium odboru geodézia a kartografia na Stavebnej
fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. 1. 7. 1981
prechádza do Krajskej správy geodézie a kartografie v Košiciach
(KSOK) do funkcie vedúceho Strediska geodézie Košice-mesto. Od
1. 1. 1991 vykonával funkciu vedúceho odboru dohIadu a kontroly
KSOK, kde úspešne využil svoje odborné vedomosti a riadiace
schopnosti. Od 1. 1. 1993 do 23. 7. 1996 bol riaditeIom Správy katastra Košice-vidiek Katastrálneho úradu v Košiciach. Od 24.7. 1996
do 31. 5. 1999 bol vedúcim katastrálneho odboru Okresného úradu
v Košiciach-okolí. V terajšej funkcii pOsobí od 1. 6. 1999.
30. októbra 2000 - Ing. Ferdinand Kelemen, vedúci oddelenia technického, dokumentácie a poskytovania informácií katastrálneho odboru Okresného úradu v Lučenci. Rodák z Pincinej (okres Poltár).
Po skončení odboru zememeračského inžinierstva na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1963
nastúpil do Ústavu geodézie a kartografie v Žiline (od 1. 1. 1968 Oblastný ústav geodézie v Bratislave), kde pracoval v oblasti evidencie
nehnuteIností (EN). V roku 1968 bol poverený funkciou vedúceho
Strediska geodézie (SO) vo Vefkom Krtíši. V tejto funkcii pokračoval až do konca roku 1979 (od roku 1973 ako pracovník Krajskej
správy geodézie a kartografie - KSOK - v Banskej Bystrici). V rokoch 1980 až 1990 pracoval ako vedúci oddielu EN Oeodézie, n. p.,
Žilina. Popri týchto prácach působil v rokoch 1979 až 1990 ako externý pedagóg na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Lučenci.
1. 1. 1991 sa vrátil do KSOK ako vedúci technického oddelenia SO
v Lučenci. V tejto funkcii pokračoval aj v Správe katastra Lučenec
Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici od 1. 1. 1993 do 23. 7. 1996.
V terajšej funkciije od roku 1997. Je uznávaným odborníkom na geometrické plány a je nositeIom rezortného vyznamenania.
9. prosince 2000 - Ing. Jaroslav Kadlec, ředitel Katastrálního úřadu
v Domažlicích. Narodil se v Dlažově na okrese Klatovy. V roce 1963
absolvoval zeměměřické studium na Fakultě stavební ČVUT
v Praze. Poté nastoupil na Středisko geodézie v Plzni-městě. Je uznávaným odborníkem v katastru nemovitostí. V různých funkcích působil na třech střediscích geodézie v bývalém Západočeském kraji.
V letech 1977-1981 pracoval v týmu expertů na Kubě. Po návratu
z Kuby byl zástupcem ředitele tehdejší Krajské geodetické a kartografické správy v Plzni. V roce 1991 byl jmenován vedoucím Střediska geodézie v Domažlicích a od roku 1993 je ředitelem domažlického katastrálního úřadu.
Výročie 65 rokov:
5. října 2000 - Ing. Vlastimil Oušek, rodák z Horní Čermné (okr.
Ústí nad Orlicí). Vystudoval obor geodézie a kartografie na ČVUT
v Praze. Po jeho absolvování nastoupil v. r. 1958 do tehdejšího Oblastního ústavu geodézie a kartografie, Opava na Středisko geodézie
Přerov, kde kromě tří let působení ve Frýdku-Místku a v Ostravě pracuje dodnes; od r. 1990 jako vedoucí Střediska geodézie, od 1. 1.
1993 ve funkci ředitele Katastrálního úřadu. K jeho zálibám patří
sport, hrával aktivně volejbal.
6. října 2000 - Ing. Roman PetřI'k, narozený v Pardubicích. Vysokoškolské studium specializace geodézie-fotogrammetrie absolvoval na Slovenské vysoké škole technické v Bratislavě v. r. 1958. První
zaměstnání nastoupil na Oblastním ústavu geodézie a kartografie
v Opavě. V letech 1962-1969 pracoval v Inženýrských a průmyslových stavbách Ostrava a poté necelý rok v zeměměřickém a projektovém družstvu Oeoma v Ostravě. Koncem roku 1970 přešel na Středisko geodézie (SO), Ostrava, kde se v r. 1974 stal vedoucím oddílu
a 1. 1. 1991 vedoucím SO. V lednu 1993 byl jmenován ředitelem

Katastrálního úřadu v Ostravě a v uvedené funkci působil do 31. 12.
1997. Má rád přírodu, pěstuje horskou turistiku a na své chalupě se
věnuje práci se dřevem.
24. októbra 2000 - Ing. Vladimír Hupka. Rodák z Myjavy. Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinierskeho staviteIstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1958
nastúpil do PoInohospodárskeho projektového ústavu v Žiline, kde
zabezpečoval geodetické podklady pre meliorácie. V roku 1964 prichádza do Ústavu geodézie a kartografie v Žiline (od 1. 1. 1968 Oblastný ústav geodézie v Bratislave) do funkcie vedúceho rajónu Strediska geodézie (SO) Považská Bystrica so sídlom v Púchove. V tejto
funkcii působí do 31. 12. 1972. V rokoch 1973 až 1978 pracuje v Oeodézii, n. p., Žilina ako vedúci oddielu evidencie nehnuteInosti. V roku
1978 prechádza do Krajskej správy geodézie a kartografie v Banskej
Bystrici do funkcie vedúceho SO v Považskej Bystrici. 1. 1. 1993,
ako skúsený odborník, je vymenovaný za riadite!a Správy katastra
(SK) Považská Bystrica Katastrálneho úradu (KU) v Banskej Bystrici. Funkciu riaditeIa vykonával do 31. 7. 1995. Od 1.,8. 1995 bol
poverený zriaďovaním nového pracoviska SK Ilava KU v Banskej
Bystrici. Po jej zriadení od 1. 10. 1995 do 23. 7. 1996 vykonával
funkciu vedúceho oddelenia technického, dokumentácie a poskytovania informácií. V tejto funkcii pokračoval aj v katastrálnom odbore Okresného úradu v Ilave od 24.7.1996 do 31. 12. 1997, tj. do
odchodu do důchodku. Je nositeIom rezortného vyznamenania.
21. prosince 2000 - Ing. Richard Fischer, rodák z Paříže. Odborné
vzdělání získal na Střední průmyslové škole zeměměřické (SPŠZ)
a na oboru geodézie a kartografie Fakulty inženýrského stavitelství
ČVUT v Praze. Po praxi na pracovištích resortu působí od roku 1971
jako učitel odborných předmětů na SPŠZ se zaměřením zejména na
kartografické rýsování a ekologii.
Výročie 70 rokov:
1. listopadu 2000 - Ing. Jaroslav Chajda, absolvent zeměměřického studia s fotogrammetrickou specializací na Vysoké škole technické, Brno a Vojenské akademii v Brně (1954). Po bohaté praxi
(např. na Středisku geodézie v Uherském Hradišti) působil s dvouletou přestávkou v letech 1976-1988 jako expert na Kubě při zakládání tamějšího katastru.
17. listopadu 2000 - Ing. Jaromír Kaňok, absolvent zeměměřického studia na ČVUT v Praze a postgraduálního studia na Vysoké
škole báňské v Ostravě. Od roku 1958 se věnoval důlnímu měřictví.
Stal se uznávaným odborníkem a vedoucím oddělení důlního měřictví a geologie při tehdejším podniku Ostravsko-karvinské Doly,
Ostrava.
17. listopadu 2000 - Ing. Jan Jakl, dřívější vedoucí referátu triangulační dokumentace Zeměměřického úřadu v Praze, bývalý referent Českého úřadu geodetického a kartografického, expert při geodetických pracích na Kubě. Profesní vzdělání získal na Vysoké škole
speciálních nauk ČVUT v Praze.
22. listopadu 2000 - JUDr. Zdeněk Tempír, rodák z Prahy, absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Roku 1967 nastoupil do
resortu tehdejší ÚSOK. Věnoval se provádění kontrol a vyhodnocování postupů středisek geodé~ie při tehdejší 2. etapě zakládání evidence nemovitostí (KZEN). Učastnil se při přípravě několika novel
zákona 22/1964 Sb. o EN, které však nebyly uskutečněny. Po roce
1990 spolupracoval na nových předpisech, sledujících návrat ke konstitutivnosti zápisu právních vztahů do nového katastru nemovitostí.
Od data jejich právoplatnosti, tj. od 1. 1. 1993, pracuje na Katastrálním úřadu Praha-město.
15. prosince 2000 - Ing. Zdeněk Ryba; v aktivní službě byl vedoucím útvaru řízení a kontroly jakosti tehdejší Oeodézie, Pardubice.
20. prosince 2000 - Ing. Miroslav Berg, významný pracovník
v oboru fotogrammetrie, dřívější vedoucí fotogrammetrického oddílu Oeodézie, Opava. Byl činný též v odborné skupině fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země bývalé Československé vědeckotechnické společnosti.
23. decembra 2000 - Ing. Alfréd Nejedlý. Narodil sa v Bratislave.
Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinierskeho staviteIstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
v roku 1957 nastúpil do Oeodetického ústavu v Bratislave, kde vykonával práce mapovacie, triangulačné ale najma špeciálne práce pozemnej fotogrametrie. Tiež sa aktívne zúčastňoval na prevádzkovom
výskume a pričinil sa o zdokonalenie technologických postupov z pozemnej fotogrametrie. V týchto prácach pokračoval aj po reorganizáciách v rezorte geodézie a kartografie v Ústave geodézie a kartografie a v Inžinierskej geodézii, n. p. V roku 1970 prešiel do výskumného ústavu geodézie a kartografie (VÚOK) v Bratislave. Popri zásluhách na vybudovaní Odborového informačného strediska
geodézie a kartografie s celoštátnou působnosťou (v rámci bývalého
Cesko-Slovenska), sa osobnou angažovanosťou pričinil o rozvoj vedecko-technickej propagácie a o popularizáciu geodézie v širšej ve-

rejnosti. Je publikačne činný. Známy je jeho "Malý slovensko-nemecký a n.emecko-slovenský slovník pozemkového katastra" (Bratislava, VUGK 1991). 31. 12. 1993 odišiel do dóchodku, kde zostavil "Slovensko-nemeský
a nemecko-slovenský slovník pre
geodetov" (Bratislava UGKK SR 1995). Za svoju činnosť bol viackrát vyznamenaný.
Výročí 75 let:
9. prosince 2000 - JUDr. Zdeněk Rozprým, bývalý ekonomický
náměstek různých brněnských podniků resortu. Do roku 1978 přednášel po dobu 6 let právní předpisy posluchačům zeměměřictví Vysokého učení technického v Brně.
Výročí 80 let:
13. prosince 2000 - Ing. Eduard Konečný, bývalý vedoucí technické přípravy výroby v Geodézii, Opava; působil též v tehdejší Československé vědeckotechnické společnosti.
Výročí 85 let:
4. října 2000 - Ing. František Poslušný, absolvent poválečného ročníku ČVUT a Vysoké školy ekonomické v Praze (roku 1964). Pracoval v ekonomických funkcích, naposledy byl ekonomickým náměstkem ředitele Geodetického ústavu v Praze.
21. listopadu 2000 - Ing. Karel Lefan, absolvent zeměměřického
inženýrství na ČVUT v Praze roku 1935. Do roku 1955 působil v resortu geodézie, stal se významným odborníkem v oblasti topografického mapování. Poté pr!lcoval jako hlavní důlní měřič, později
přešel do nově vzniklého Ustředního geologického úřadu. Byl členem mezirezortních důlněměřických, geodetických a geologických
komisí, mezinárodních organizací a spolupracovníkem vysokých
škol. Po roce 1969 byl zbaven funkcí a stal se výkonným důlním měřičem v tehdejší Geoindustrii, kde nadále prosazoval zavádění moderních metod; odborně působil i po odchodu do důchodu až do roku
1986.
Z dalších výročí připomínáme:
24. července 1915 - před 85 lety se narodil v Ivanovicích u Brna
prof. Ing. Matěj Pokora, bývalý vedoucí katedry geodézie na Fakultě stavební (FAST) Vysokého učení technického (VUT) v Brně
(od r. 1960), kam přešel z ČVUT v Praze, kde od r. 1957 působil
jako docent na katedře mapování a hospodářskotechnických úprav.
Před nástupem do pedagogické činnosti byl spoluzakladatelem celostátního ústavu Agroprojekt Praha, v jehož brněnské pobočce byl
od r. 1954 prvním ředitelem. Má zásluhu na plném znovuotevření
studia geodezie a kartografie v r. 1969 na VUT v Brně. Byl členem
vědecké rady a po tři období zastával akademickou funkci proděkana FAST. Dále byl členem tehdejšího Krajského výboru Ceskoslovenské vědeckotechnické společnosti v Brně a členem redakční
rady našeho časopisu GaKO, kde také publikoval. Veřejnosti je
známa dobře zpracovaná celostátní učebnice "Geodezie" pro posluchače stavebního inženýrství, jejímž je spoluautorem. Jeho činnost
pedagogická i ostatní byla oceněna titulem ,,zasloužilý učitel" a státním vyznamenáním "Za zásluhy o výstavbu". Zemřel 13. 5. 1984
v Brně.
10. října 1915 - před 85 lety se narodil Ing. Otto Čížek, absolvent
ČVUT v Praze. Po bohaté praxi v katastru byl roku 1954 jmenován
ředitelem Oblastního Ústavu geodézie a kartografie v Liberci. Zemřel 27. 4. 1999 v Liberci.
13. októbra 1900 - pred 100 rokmi sa narodil v Zakarpatskej Ukrajine akademik Antal Tárczy-Hornoch. Vysokoškolské štúdiá absolvoval v Leobene (Rakúsko), kde v roku 1923 získal diplom banského a v roku 1924 banskomeračského inžiniera, ako aj hodnosť
doktora techniky. V roku 1926 nastúpil ako profesor a vedúci Katedry geodézie a banského meračstva na Vysokú školu banskú a lesnícku v Šoprone, kde pósobil do roku 1959. Od roku 1946 bol členom Maďarskej akadémie vied (MAV). Zaslúžil sa o založenie
Zememeračskej fakulty (1949) a Geodetického a geofyzikálneho výskumného laboratória (GGVL) MAV (1955). Po presťahovaní banského meračstva do Miškovca (Miskolc) a geodézie do Budapešti
v roku 1959, bol vymenovaný za riaditefa GGVL v Šoprone a od
roku 1971 za riaditefa Výskumného ústavu geodézie a geofyziky
MAV v Šoprone. V roku 1972 odišiel do dóchodku. Napísal ako autor a spoluautor 6 kníh a 300 vedeckých a odborných prác. Bol členom i čestným doktorom viacerých zahraničných akadémií a nositefom mnohých domácich i zahraničných vyznamenaní. Zomrel 16.
1. 1986 v Šoprone.
22. října 1900 - před sto lety se narodil Ing. Dr. Václav Staněk,
hlavní geodet dřívějšího n. p. Inženýrské a průmyslové stavby. Autor několika významných publikací. Zemřel 7. 4. 1974.
24. októbra 1915 - pred 85 rokmi sa narodil v Zlatých Moravciach
Ing. Michal Martinovič. Štúdium zememeračského inžinierstva za-

čal na Českej vysokej škole technickej v Brne a skončil na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave v roku 1942. Pracoval v Inšpektoráte katastrálneho vymeriavania v Martine (1942 až 1945) a od
roku 1945 v Bratislave, a to v Katastrá1nom meračskom úrade, v Slovenskom zememeračskom a kartografickom ústave, v Geodetickom,
topografickom a kartografickom ústave, v Geodetickom ústave
(GÚ), v Kartografickom a geodetickom fonde a v GÚ, n. p., kde vykonával a viedol (na róznych stupňoch) najma práce triangulačné.
Do dóchodku odišiel30. 4. 1980. Zomrel 30. 9. 1990 v Bratislave.
28. októbra 1910 - pred 90 rokmi sa narodil v juhomoravskom okresnom meste Třebíč Ing. Karol Jurda. Po skončení zememeračského
inžinierstva na Českej vysokej škole technickej v Brne v roku 1933
viedla ho služobná povinnosť na Slovensko, ktorému zostal verný až
do smrti. Pracoval v Inšpektoráte katastrálneho vymeriavania a v Katastrálnom meračskom úrade v Martine (1933 až 1942) a od roku
1942 v Bratislave, kde pósobil vo viacerých pracoviskách: Triangulačná kancelária (1942 až 1948), ktorej v rokoch 1945 až 1948 bol
vedúci, zememeračský odbor povereníctiev Slovenskej národnej
rady (financií, techniky, stavebníctva - 1949 až 1953), vedúci oddelenia geodetických základov a nového merania v Správe geodézie
a kartografie na Slovensku (1954 až 1960) a od roku 1960 až do odchodu do dóchodku, t.j. do 30. 6. 1976 výskumný pracovník Astronomicko-geodetického observatória Katedry geodetických základov
Stavebnej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej. S jeho menom sú spojené mnohé práce vo výrobnej, riadiacej a výskumnej
činnosti v odbore geodézie a kartografie na Slovensku a svojou činnosťou ovplyvnil jej rozvoj. Bol nositefom "Čestného uznania za zásluhy o rozvoj geodézie a kartografie" v rokoch 1968 a 1974. Zomrel 13.6. 1999 v Bratislave.
11. listopadu 1910 - před 90 lety se narodil Ing. Stanislav Brožek,
rodák z Kamenných Zehrovic, okr. Kladno. Zeměměřictví vystudoval v Praze a první zaměstnání nastoupil v roce 1936 ve Zlatých Moravcích. Po odchodu ze Slovenska a krátkém působení u nového měření v Praze přichází v květnu 1939 na Katastrální úřad v Roudnici
n. L. V roce 1948 se stává jeho přednostou. Službě u "katastru"
v okrese Roudnice (později Litoměřice) zůstal věrný až do svého odchodu na odpočinek v roce 1973. Byl vždycky přímý a čestný. Pro
mladší generaci geodetů v regionu byl dobrým učitelem a hlavně
vzácným přítelem. Zemřel 5. 12. 1999.
14. listopadu 1910 - před 90 lety se narodil Ing. Karel Pecka, bývalý ředitel Kartografického nakladatelství a pozdější vedoucí Oborového střediska pro vzdělávání pracujících při VÚGTK v Praze.
Praxi po studiích získal v katastrální službě. V roce 1954 se po vzniku
Kartografického a reprodukčního ústavu v Praze stal jeho hlavním
redaktorem. Pod jeho vedením byla zpracována a vydána řada významných kartografických děl, z nichž přední místa patří Atlasu československých dějin a Národnímu Atlasu Československa. Oba atlasy patří k vrcholným, dosud nepřekonaným dílům naší poválečné
kartografie, po stránce obsahové, technické i estetické. V době, kdy
působil v Kartografickém a reprodukčním ústavu, byla vydána další
pozoruhodná díla: základní tituly Souboru "Poznáváme svět", Kapesní atlas světa, který byl vydán celkem ve 14 jazykových mutacích, i základní řada Jednotné soustavy školních kartografických pomůcek. Všechny tyto tituly patřily ve své době k významným
kartografickým dílům v celoevropském měřítku. Kapesní atlas světa
patří dosud ke "zlatému fondu" naší kartografické literatury. Současně byl externím učitelem na Střední průmyslové škole zeměměřické. Řadu let byl členem redakční rady našeho časopisu, inicioval vstup československé kartografické služby do Mezinárodní
kartografické asociace a významně se podílel na činnosti tehdejší
Československé vědeckotechnické společnosti jako 1. předseda Cs.
kartografického komitétu. Byl spoluautorem řady odborných textů,
učebnic i publikací, z nichž k nejvýznamnějším patří publikace Mapování a měření českých zemí - díly I. a III.. II. díl, který měl být
vydán jako poslední, se vydat nepodařilo.
25. listopadu 1905 - před 95 lety se narodil Ing. Viktor Hartl, dřívější vedoucí odboru evidence nemovitostí Ústřední správy geodézie a kartografie. Spolupracoval s oborem geodézie Stavební fakulty
ČVUT, byl spoluautorem skript a autorem dalších publikací. Zemřel náhle 1. 5. 1987 ve věku 81 let v Praze.
17. decembra 1905 - pred 95 rokmi sa narodil v Kamilove (okres
Nymburk - Česká republika) dr. Ing. Jaromír Stěpán. Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Českom vysokom učení technickom v Prahe v roku 1933, celý život zostal verný geodézii na Slovensku. Pósobil v Michalovciach (Katastrá1ny meračský úrad KMÚ), v Bardejove (KMÚ), v Trenčíne (Inšpektorát katastrá1neho
vymeriavania), v Liptovskom Mikuláši (KMÚ) a od roku 1949 až
do smrti v Prešove (technický referát Krajského národného výboru,
Oblastný ústav geodézie a kartografie, Ústav geodézie a kartografie,
Inžinierska geodézia, n. p., Geodézia, n. p.). V roku 1947 získal hodnosť doktora techniky. Bol publikačne činný a podal viacero zlepšovacích návrhov. Zomrel 24. 11. 1976 v Prešove.
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