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528: 681.3.07: 528.9: 007: 342 GIS

528.9: 681.3.07 CORINE

VOJTIČKO, O.

FERANEC,

Koncepcia tvorby máp, budovanie základnej bázy údajov pre GIS
a ich legislatívne prostredie

Možnosti využitia bázy údajov CORINE land cover v kartografii
Geodetický
lit. II

Koncepcia tvorby a aktualizácie máp stredných mierok do roku
2000 v Slovenskej republike. Vytvorenie základnej bázy údajov
pre geografické informačné systémy (GIS) v rastrovom tvare.
Návrh novej právnej úpravy pre geodéziu a kartografiu, ktorý
legislativne upravuje budovanie Automatizovaného
informačného systému geodézie, kartografie a katastra.

land cover

J.-OŤAHEI..:,

J.

a kartografický

obzor, 41,1995,

č. 9, str. 194-196,

Charakteristika
metodického postupu vytvárania bázy údajov
CORINE land cover. Triedy CORINE land cover. Analýza základných možností aplikácie tejto bázy údaj ov v kartografii.

528.93: 681.3.05 MicroGEOS
KOCÁB, M.
MicroGEOS

528.914: 528.425.1: 681.3.05
MORAVEC,

Geodetický

D.

Generalizace reliéfu v kartografických
Geodetický a kartografický
10 obr., lit. 6

modelech

obzor, 41,1995,

č. 9, str. 178-182,

Přístupy ke generalizaci. Digitální modely reliéfu a geografické
informační systémy. Koncept kartografického
modelu reliéfu
Typizace reliéfu. Generalizace - metody interpolace kartografické plochy, výběr v síti výškových bodů podle strukturních
čar. Grafové úlohy. Ověření zvolených postupů.

-

nástroj pro vedení digitální katastrální

a kartografický

obzor, 41, 1995,

528.067.4: 551.4: 528.9: 007 G1S: 528.88 LANDSAT TM
HOFIERKA,

J.-SÚRI,

M.

Geodetický a kartografický
4 obr., lit. 20

MITÁSOVÁ, I.

Odlíšenie priestorovo orientovaných
informačných systémov
(lS) a priestorových informácií od iných IS a informácií. Priestorovost', georeferenčná určitefnost' a priestorová analýza údajov uložených v geobázach. Geoinformatika,
jej súčasné koncepcie, metódy a poznatky slúžiace rozvoju geografických informačných systémov.

9, str. 197-198

Charakteristika
datové základny katastru nemovitostí a jejího
vývoje. Specifika a požadavky na systém pro vedení digitální
katastrální mapy. Referenční výkresy jako systém pro ochranu
grafického souboru digitální katastrální mapy. MicroGEOS,
nástroj pro zvýšení kvality dat katastru nemovitostí.

Modelovanie a kartografické zobrazovanie
s využitím GIS-u a údajov Landsat TM
528.9: 007

Č.

vodnej erózie pildy

obzor, 41, 1995, č. 9, str. 198-203,

Problém modelovania vodnej erózie pody na základe teórie fyzikálnych polí v prostredí geografického informačného systému
(GIS). Poukazuje sa na potrebu dynamického prístupu vo výskume takéhoto typu prírodných javov a na význam použitia
údajov diafkového prieskumu Zeme. Doraz sa kladie na potrebu dynamických sposobov ich zobrazovania v kartografii. výsledky sú dokumentované
na vybranom území Trnavskej pahorkatiny.

912.43: 55: 528.4 (437.6)
NAGY, A.-GIRMAN,

J.-MALÍK,

P.-RAPANT,

528.93: 681.3.05 ZABAGED/I

Geologické mapy a mapovanie Západných Karpát

UHLÍŘ, J.

Geodetický a kartografický
5 obr., 2 tab., lit. 2

Tvorba katalogu objektů ZABAGED/l
Geodetický a kartografický
I tab., lit.2

obzor, 41,1995,

č. 9, str. 187-190,

Charakteristika
obsahu ZABAGED/I, popis obsahu jednotlivých kategorií Seznamu jevů zobrazených ve sledované databázi a položky katalogu objektů ZABAGED/I.

912.43: 551.4
MIKLOSÍK,

mapy

obzor, 41, 1995,

Č.

S.

9, str. 204-209,

Zložitá geologická stavba územia slovenskej časti Západných
Karpát vyžaduje zostavovanie geologických máp zobrazujúcich
v čo najvernejšej podobe súčasný stav poznatkov o nej. Sú východiskovým bodom na zostavovanie najroznejších typov aplikovaných máp a súborov máp l;.eofaktorov životného prostredia. Geologický ústav Dionýza Stúra plní túto úlohu vydávaním niekolkých edícií máp v mierkach I: 50000, I: 100000,
I: 200 000 a I: 500 000.

528.9: 347
F.-HOFMANN,

A.-RYBANSKÝ,

M.

Nový systém průběžného hodnocení kvality topografických
Geodetický a kartografický
2 obr., 1 tab., lit. 14

KUČERA, J.
map

obzor, 41, 1995, č. 9, str. 190-193,

Návrh systémových změn v hodnocení kvality a užitné hodnoty
topografických map. Shrnutí výsledků výzkumu a projektového
řešení nového systému. Očekávané přínosy pro objektivizaci řízení obnovy a modernizace topografických map.

Problematika

podnikání v kartografii

Geodetický a kartografický

obzor, 41, 1995,

Č.

9, str. 209-210

Problematika současné výroby a prodeje kartografických výrobků, místo kartografických výrobků na českém knižním trhu,
analýza jejich prodejnosti. Strategický plán jako hlavní nástroj
úspěšnosti kartografického podnikatelského subjektu.

528: 681.3.07: 528.9: 007: 342 GIS

528.9: 681.3.07 CORINE land cover

VOJTIČKO, O.

FERANEC,

Concept of Map CompiIation, Forming of Fundamental
Base of GIS and Their Legislation Base
Geodetický
pp. 175-178,

a kartografický
7 ref.

obzor,

41,

1995,

Data
No. 9,

Concept of compilation and updating of medium scale maps in
the Slovak Republic until 2000. Creation of fundamental base
of GIS in the raster format. Proposal of a new 1egal solution in
geodesy and cartography that determines forming of the Automated Information System of Geodesy, Cartography and Cadastre by legal means.

J.-OŤAHEI.:,

J.

Possible Application of the Data Base CORINE
Cartography

Land Cover in

Geodetický
pp. 194-196,

1995,

a kartografický
II ref.

obzor,

41,

No. 9,

Description of methods of solution of data base CORINE Land
Cover creation. C1asses of CORINE Land Cover. Analysis of
fundamental application chances of this data base in cartography.

528.93: 681.3.05 MicroGEOS
KOCÁB, M.

528.914: 528.425.1: 681.3.05

MicroGEOS

MORAVEC, D.

- a Tool of Upkeeping the Digital Cadastral Map

Geodetický a kartografický
Geodetick)'
pp. 178-182,

a kartografický
IOfig., 6 ref.

obzor,

41,

1995,

No. 9,

Approach to generalization. Digital models of relief and GIS.
Concept of cartographic relief model. Types of reliefs. Generalization - methods of interpolation on the cartographic surface, choice in the network of elevation points along the structurallines. Graphic solutions. Verification of applied solutions.

Description of the data base of the Cadastre of Real Estates and
its future development. Peculiarities and demands on upkeeping the digital cadastra1 map. Reference drawing as a system of
securing the graphical file of the digital cadastral map. MicroGEOS, a too1 of quality upgrading of the Cadastre of Rea! Estates.

528.067.4: 551.4: 528.9: 007 GIS: 528.88 LANDSAT TM
HOFIERKA,

528.9: 007

J.-ŠÚRI,

M.

Modelling and Cartographic
Representing of SoiI Erosion
Caused by Water Using GIS and Landsat TM Data

MITÁŠOVÁ, I.

Geodetický
pp. 198-203,
Geodetický
a kartografický
pp. 183-186,7
ref.

obzor, 41,1995, No. 9, pp. 197-198

obzor,

41,

1995,

No. 9,

Discrimination of space oriented information systems (lS) and
spatial information gained from other IS and other information
sources. Space, geospatial definability and spatia1 analysis of data stored in geographical bases. Geoinformatics, its present concepts, methods and experiences that serve to the development
of geographic information systems.

a kartografický
4 fig., 20 ref.

obzor,

41,

1995,

No. 9,

Problem of modelling soil erosion caused by water based on
theory of physical fields in the GIS environment. It is noted the
need of a dynamic approach to the research of this type of natura1 phenomena and to the importance of remote sensing data
app1ication. The necessity of dynamic representation of them in
cartography is emphasized. Results are documented in the selected territory of the Trnava Hills.

912.43: 55: 528.4 (437.6)
NAGY, A.-GIRMAN,

528.93: 681.3.05 ZABAGED/I

J.-MALÍK,

P.-RAPANT,

S.

UHLÍŘ, J.
Creation of the ZABAGED/1
Geodetický
pp. 187-190,

a kartografický
1 tab., 2 ref.

Object Catalogue
obzor,

41,

1995,

No. 9,

Description of content of ZABAGED/I, of individual categories of the Review of Features depicted in this data base and
items of the ZABAGED/I Object Catalogue.

912.43: 551.4
MIKLOŠÍK,

F.-HOFMANN,

A.-RYBANSKÝ,

M.

a kartografický
obzor,
2 fig., I tab., 14 ref.

41,

1995,

a kartografický
obzor,
5 fig., 2 tab., 2 ref.

41,

1995,

No. 9,

Complicated geologic structure of the territory of the Slovakian
part of Western Carpatian Mountains demands geologic map
compilation that represents the present situation of knowledge
in the most true way. They serve as staring points to compilation of various types of applied maps and map series of geographic environmental
factors.The Geologic Institute of Dyonýz
Stúr fulfils ihis role by editing several maps at scales of
1:50000, 1:100000, 1:2000000 and 1:500 000.

528.9: 347

A New System of Continuous Quality Estimation of Topographic
Maps
Geodetický
pp. 190-193,

Geodetický
pp. 204-209,

KUČERA, J.

No. 9,

A proposal of changes in system of quality and estimation of its
app1ication in the case of topographic maps. Summary of results of research and project solution of a new system. Expected
contribution to objective management and updating of topographic maps.

Questions of present production and sale of cartographic products, place of cartographic product on the Czech book market,
analysis of their sa1e chances. Strategic plan as a main tool of
success of the cartographic enterprise.

528: 681.3.07: 528.9: 007: 342 GIS

528.9: 681.3.07 CORINE

VOJTIČKO, O.

FERANEC,

Conception de I'élaboration de cartes, création d'une base de données pour le G IS et leur milieu législatif

Possibilités ďexploitation de la base de données du logiciel CORINE land co~er dans la branche de la cartographie

Geodetický
a kartografický
pages 175-178, 7 bibliographies

Geodetický
a kartografický
pages 194-196, II bibliographies

obzor,

41,

1995,

No 9,

Conception
ďélaboration
et ďactualisation
de cartes
a moyennes échelles réalisées en République Slovaque jusqu'a
l'année 2000. Elaboration ďune base de données pour les systémes ďinformation géographique (GIS) en forme tramée. Proposition ďune nouvelle modification juridique pour la géodésie
et la cartographie aménageant législativement la création ďun
systéme automatisé ďinformation
géodésique, cartographique
et cadastral.

land cover

J.-OŤAHEI:,

J.

obzor,

41,

1995,

No 9,

Caractéristique du procédé méthodique ďélaboration de la base
de données CORINE land cover. Catégories du CORINE land
cover. Analyse des possibilités élémentaires ďapplication de
cette base de données pour la cartographie.
528.93: 681.3.05 MicroGEOS
KOCÁB, M.
Logiciel MicroGEOS - outil de gestion administratif
gestion ďune carte cadastrale

528.914: 528.425.1: 681.3.05
MORAVEC,
Généralisation

D.

Geodetický
a
pages 197-198

kartografický

obzor,

41,

pour la

1995,

No 9,

du relief des modéles cartographiques

Geodetický
a
pages 178-182,10

kartografický
illustrations,

obzor,
41,
6 bibliographies

1995,

No 9,

Attitudes envers la généralisation. Modeles digitaux du relief et
systémes ďinformation
géographique. Conception du modele
cartographique du relief. Typisation du relief. Généralisation
- méthodologie ďinterpolation
de la surface cartographique,
choix effectué dans le réseau de points altimétriques selon les
lignes de structure. Exercices graphiques. Vérification des procédés choisis.

Caractéristique de la base de données du cadastre et de l'évolution de celle~i. Traits spécifiques et exigences légitimes pour un
systeme de gestion administratif ďune carte cadastrale. Dessins
de base comme systeme de protection ďun ensemble graphique
d'une carte cadastrale digitale. Logiciel MicroGEOS, outil
ďamélioration de la qualité des données cadastrales.
528.067.4: 551.4: 528.9: 007 G1S: 528.88 LANDSAT TM
HOFIERKA,

J.-SÚRI,

M.

Modélation numérique et représentation cartographique ďune
érosion aquatique de terrain a~ec I'interprétation G1S et application des données Landsat TM

528.9: 007
MITÁSOVÁ, I.

Geodetický
a kartografický
obzor,
41,
pages 198-203, 4 illustrations, 20 bibliographies

L'informatique géodésique et systémes d'information
~ers la spatialité
Geodetický
a kartografický
pages 183-186, 7 bibliographies

obzor,

41,

1995,

1995,

No 9,

orientés
No 9,

Différenciation
des systémes ďinformation
(IS) ďorientation
spatiale et informations spatiales de provenance ďautres IS.
Spatialité, détermination géoréférentielle et analyse spatiale des
données géographiques mémorisées. L'informatique géographique, conception actuelle, méthodes et connaissances servant
a I'évolution des systémes ďinformation géographique.

Probléme de modélisation ďune érosion aquatique a la base de
la théorie des champs physiques dans l'ambiance du systéme
ďinformation géographique (GIS). On se réfere a la nécessité
ďune attitude dynamique dans la recherche de ce type de phénomenes naturals et a l'importance de l'application des données
provenant de la télédétection de la Terre. On insiste sur la nécessité de maniéres dynamiques de leur représentation cartographique. Les résultats sont documentés sur un territoire accidenté choisi de la région de Trnava.
912.43: 55: 528.4 (437.6)
NAGY, A.-GIRMAN,

J.-MALÍK,

P.-RAPANT,

S.

528.93: 681.3.05 ZABAGED/I
UHLÍŘ, J.
Geodetický
a kartografický
obzor,
41,
1995, No 9,
pages 204-209, 5 illustrations, 2 planches, 2 bibliographies

Mise II point du catalogue ďohjectifs ZABAGEDIl
Geodetický
a kartografický
obzor,
41,
pages 187-190, I planche, 2 blbliographies

1995,

No 9,

Caractéristique des éléments constituant le ZABAGED/I, description du contenu des catégories individuelles de la liste des
phénoménes représentés dans la base de données gérée et éléments du Catalogue ďobjectifs ZABAGED/1.

La structure géologique compliquée du territoire slovaque couvrant les Carpates Occidentales exige une élaboration de cartes
géologiques représentant le plus fidelement possible l'état actuel de connaissances de celle-ci. Elles représentent le point de
départ pour la représentation de cartes appliquées de types variés et ďensembles de cartes représentant les géofacteurs de
l'environnement.
L'lnstitut géologique de Dionýz Stúr détient
ce role par l'édition consécutive de plusieurs cartes li l'échelle
de I :50 000, I: 100 000, I :200 000 et de I :500 000.

912.43: 551.4
MIKLOSÍK,

F.-HOFMANN,

Nou~eau systéme ďé~aluation
topographiques

A.-RYBANSKÝ,

M.

courante de la qualité des cartes

528.9: 347
KUČERA, J.

Geodetický
a kartografický
obzor,
41,
1995, No 9,
pages 190-193, 2 illustrations, I planche, 14 bibliographies

Geodetický
a
pages 209-210

Proposition de changements systématiques pour l'évaluation de
la qualité et de la valeur ďusage des cartes topographiques. Résumé des résultats de recherche et réalisation du projet du nouveau systéme. Apports prévus pour l'objectivité de gest ion du
renouvellement et de modernisation des cartes topographiques.

Problémes relatifs li la production et li la vente de produits cartographiques, place tenue par les produits cartographiques sur
le marché du livre tchéque, analyse de la vénalité de ces produits. Le plan stratégique comme instrument principal fructueux ďun sujet ďentreprise cartographique.

kartografický

obzor,

41,

1995,

No 9,

528: 681.3.07: 528.9: 007: 342 GIS

528.9: 681.3.07 CORINE land cover

VOJTIČKO, O.

FERANEC,

Konzeption der Kartenherstellung, Bildung der Grunddatenbasis
fiir die GIS und ihr legislatives Milieu

Miiglichkeiten der Nutzung der Datenbasis CORINE land cover
in der Kartographie

Geodetický
te 175-178,

Geodetický
te 194-196,

a kartografický
Lit. 7

obzor,

41,

1995,

Nr. 9, Sei-

Konzeption der Herstellung und Laufendhaltung
der Karten
mittlerer MaBstabe bis zum Jahr 2000 in der Slowakischen Republik. Bildung der Grunddatenbasis
fUr geographische Informationssysteme (GIS) in der Rasterform. Entwurf einer neuen
Rechtsregelung fUr die Geodasie und Kartographie, der die Bildung des Automatisierten
Informationssystems
der Geodasie,
der Kartographie und des Katasters reguliert.

J.~OŤAHEC,

J.

a kartografický
Lit. II

obzor,

41,

1995,

Nr. 9, Sei-

Charakteristik des methodischen Verfahrens der Bildung der
Datenbasis CORINE land cover. Klassen der Datenbasis CORINE land cover. Analyse der Grundmoglichkeiten
der Nutzung dieser Datenbasis in der Kartographie.
528.93: 681.3.05 MicroGEOS
KOCÁB, M.

528.914: 528.425.1: 681.3.05
MORAVEC, D.
Reliefgeneralisierung
Geodetický
te 178-182,

in kartographischen

a kartografický
10 Abb., Lit. 6

obzor,

Modellen
41,

1995, Nr. 9, Sei-

Wege zur Generalisierung. Digitale Reliefmodelle und geographische Informationssysteme.
Konzept des kartographischen
Reliefmodells. Relieftypisation. Generalisierung
- Interpolationsmethoden der kartographischen
Flache, Auswahl im Netz
der H6henpunkte
nach den Strukturlinien.
Diagrammaufgaben. Testung der ausgewahlten Verfahren.

Charakteristik
der Datenbasis des Liegenschaftskatasters
und
ihrer Entwicklung. Besonderheiten und Anforderungen an das
System fiir die Nachfiihrung der digitalen Katasterkarte. Referenzzeichnungen als ein System fUr den Schutz der graphlschen
Datei der digitalen Katasterkarte. MicroGEOS, ein Instrument
fUr die Steigerung der Qualitat der Daten des Liegenschaftskatasters.
528.067.4: 551.4: 528.9: 007 GIS: 528.88 LANDSAT TM
HOFIERKA,

J.-ŠÚRI,

M.

Geodetický
a kartografický
te 198-203,4
Abb., Lit. 20
Geodetický
te 183-186,

a kartografický
Lit. 7

obzor,

41,

1995, Nr. 9, Sei-

Unterscheidung der raumorientierten
Informationssysteme (IS)
und der Rauminformationen
von anderen IS und Informationen. Geraumigkeit,
Georeferenzbestimmbarkeit
und Raumanalyse der in den Geobasen gespeicherten Daten. Geoinformatik, ihre aktuelle Konzeption, Methoden und der Entwicklung der geographischen IS dienende Erkenntnisse.

obzor,

41,

1995,

Nr. 9, Sei-

Das Problem der Modellierung der Wassererosion des Bodens
auf der Basis der Theorie der Physikatsfelder im Milieu des
geographischen
Informationssystems
(GIS). Es wird auf die
Notwendigkeit des dynamischen Verfahrens in der Forschung
eines solchen Typs der Naturerscheinungen
und auf die Bedeutung der Nutzung der Daten der Fernerkundung der Erde hingewiesen. Die Notwendigkeit dynamischer
Verfahren ihrer
Darstellung in der Kartographie wird betont. Die Ergebnisse
sind auf einem ausgewahlten Gebiet des Trnava Hiigellandes
dokumentiert.
912.43: 55: 528.4 (437.6)

528.93: 681.3.05 ZABAGED/l
NAGY, A.-GIRMAN,
UHLÍŘ, J.

a kartografický
I Tab., Lit. 2

ZABAGED/l
obzor,

41,

1995, Nr. 9, Sei-

Charakteristik des Inhalts des ZABAGED/I, Beschreibung des
Inhalts der einzelnen Kategorien des Verzeichnisses der in der
er6rterten Datenbasis dargestellten Erscheinungen und Positionen des Objektkatalogs ZABAGED/I.

912.43: 551.4
MIKLOŠÍK,

F.-HOFMANN,

A.-RYBANSKÝ,

Ein neues System der durchlaufenden
pographischen Karten
Geodetický
te 190-193,

P.-

Geologische Karten und Kartenaufnahme

Bildung des Objektkatalogs
Geodetický
te 187-190,

J.-MALÍK,

M.

Qualitatsbewertung

a kartografický
obzor,
2 Abb., I Tab., Lit. 14

41,

Geodetický
te 204-209,

a kartografický
obzor,
5 Abb., 2 Tab., Lit. 2

RAPANT, S.
der Westkarpaten

41,

1995,

Nr. 9, Sei-

Die komplizierte geologische Struktur des Gebiets des slowakischen Teiles der Westkarpaten erfordert die Zusammenstellung
der geologischen Karten, die den aktuellen Stand der Erkenntnisse iiber sie moglichst treu darstellt. Sie bilden den Ausgangspunkt zur Zusammenstellung von verschiedensten Typen angewandter Karten und Kartenkomplexe von Umweltgeofaktoren.
Das Dionýz Štúr geologische Institut erfiillt diese Aufgabe
durch die Herausgabe einiger Karteneditionen
in den MaBstaben 1:50000, 1:100000, 1:200 000 und 1:500000.
528.9: 347

der to-

1995, Nr. 9, Sei-

Entwurf der Systemveranderungen
in der Qualitatsbewertung
und im Nutzwert der topographischen Karten. Zusammenfassung der Ergebnisse der Forschung und der Projektl6sung des
neuen Systems. Erwartete Beitrage fUr die Objektivisierung der
Leitung der Neuherstellung und Modernisierung der topographischen Karten.

KUČERA, J.
Problematik der Unternehmung in der Kartographie
Geodetický
te 209-210

a kartografický

obzor,

41,

1995,

Nr. 9, Sei-

Problematik der aktuellen Produktion und des Verkaufs der
kartographischen
Erzeugnisse, Stellung der kartographischen
Erzeugnisse auf dem tschechischen Buchmarkt, Analyse ihrer
Verkauflichkeit. Der strategische Plan als Hauptinstrument
des
Erfolges des kartographischen Unternehmersubjektes.
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Koncepcia tvorby máp, budovanie
základnej bázy údajov pre GIS
a ich legislatívne prostredie

Podl'a zákona Č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii
má Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) Slovenskej republiky (SR) zabezpečovať tvorbu, obnovu
a vydávanie štátnych mapových diel (ŠMD) stredných
mierok (SM), slúžiacich ako aktuálny a dostatočne
presný priestorový základ z územia SR pre územne orientované aktivity ostatných rezortov a pre iné civilné
potreby.
2. Koncepcia tvorby máp stredných mierok
V septembri 1993 bola, ako jeden z rozvojových programov rezortu ÚGKK SR, prijatá Koncepcia [1], ktorá
analyzuje súčasný stav ŠMD SM a navrhuje sposob ako
pokračovať vo vyhotovovaní ŠMD analógovou formou
s postupným vytváraním podmienok na prechod tvorby
a obnovy na digitálne technológie, až do úplného prechodu na digitálne mapy.
Koncepcia obsahuje dve základné časti, a to analýzu
súčasného stavu ŠMD SM a vydavatel'skú stratégiu.
V koncepcii sa analyzuje každe významné ŠMD SM
okrem iného z hl'adiska aktuálnosti obsahu, nákladovosti spracovania, predajnosti, využitel'nosti a náročnosti
technológie spracovania. Takto analyzované charakterove ukazovatele, zoradené do tabul'ky, možu poskytnúť aspoň orientačný prehl'ad o viac než dvadsaťročnom období mapovacích prác a vydavatel'skej činnosti
rezortu ÚGKK SR v oblasti SM. VSR existuje len vel'mi obmedzený počet používatel'ov ŠMD v úplnej škále,
ktoré vydavatel'ský program ÚGKK SR ponúka. Značne rozdielne boli záujmy používatel'ov z titulového,
priestorového i časového hl'adiska, čo nevytváralo dostatočne silný spoločenský tlak na rezort geodézie a kartografie aby realizoval povodný projekt z roku 1970 na
vytvorenie obsahovo homogenného súboru základných
máp v mierkach 1:10 000 (ZM 10), 1:25000, 1:50000,
1:100 000 a 1:200 000, ktorého hlavným ciel'om bolů nahradiť vojenské topografické mapy používané do roku
1968 v civi1nom sektore.
Napriek tomu, že fond ŠMD SM nie je dosial' dobudovaný homogénne, jednotlivé jeho súbory a mapové
tituly plnia svoju funkciu, preto ÚGKK SR nepočíta
s výraznejšou zmenou sortimentu vydávaných máp. To
znamená, že dominujúcim faktorom vydavatel'skej stratégie na najbližšie 5 až 7 ročné obdobie bude maximálne zhodnotenie doterajšieho mapového fondu bez jeho
zásadných obsahových i formálnychzmien
a zabezpečenie súrodého relatívne aktuálneho a dostatočne presného grafického podkladu na vytvorenie celoštátneho
geografického informačného systému (GIS).
Najviac kapacit a prostriedkov sa investovalo do roku 1995 do ZM 10. Vzhl'adom na predpokladaný vývoj
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štátnej správy, samosprávy miest a obci a rozvoj pod nikatel'ských aktivít, najma v oblasti stavebníctva, podohospodárstva a ochrany životného prostriedia, možno
očakávať, že záujem subjektov sa sústredí na túto mapu,
pretože je dostatočne presná a podrobná. Jej aktuálnosť
možno zvyšovať posilnením výrobných kapacít tak, aby
sa priemerný vek obsahu 2,5 roka pri 1. vydaní skrátil
na 1,3 až 1,0 roka pri cyklickej obnove. Doterajšie tempo obnovy 160 až 230 mapových listov (ML) ročne treba zvýšiť na 300 až 350 ML ročne tak, aby do roku 1997
(v krajnom prípade do roku 1998) bol skončený 2. cyklus obnovy. Zvyšením objemu obnovy sa zabezpečí rovnomerný prísun aktualizovaných ZM 10 pre všetky regióny SR, tak aby časový limit cyklov obnovy neprekročil hranicu 10 rokov.
Predpokladá sa však, že územie centier týchto regiónov bude potrebné aktualizovať každé 3 roky. Zvýšením ročného objemu obnovy ZM lOsa sleduje ďalší
vel'mi významný ciel' - zabezpečiť obsahovo súrodý
a relatívne aktuálny grafický podklad na vytvorenie 10kalizačnej základnej bázy údajov (ZBÚ) pre GlS z územia SR.
Vydávanie titulu ofsetovou tlačou po skončení 1. cyklu obnovy bude od roku 1998 determinované odbytom
štandardných výtlačkov v záujme regulácie zásob. Predpokladá sa, že príčinou takéhoto vývoja bude vzrastajúci záujem o digitálne výstupy z postupne budovanej
ZBÚ GlS.

Pre potreby štátnej a verejnej správy, podohospodárstvo, ochranu prírodného a životného prostredia, energetiku, dopravu, telekomunikácie, plynárenský a ťažobný priemysel a výstavbu jednotného štátneho informačného systému chýba celoštátne jednotný kartografický
podklad úrovne a kvality GIS v digitálnej forme, tvoriaci základnú informačnú bázu o území pre iné územne
orientované informačné systémy (IS), bázu údajov pre
počítačové riešenie rozborových, plánovacích, ekologických a expertných problémov, i pre automatizovanú
tvorbu máp. S ciel'om zabezpečiť uvedené celospoločenské potreby a možnosti štátneho rozpočtu buduje
ÚGKK SR v rámci Automatizovaného
informačného
systému geodézie, kartografie a katastra (AIS GKK)
ZBÚ GlS.
Z analytickej časti koncepcie vyplynulo, že najvhodnejším grafickým podkladom na vybudovanie ZBÚ
GIS je ZM 10, ktorá je vytvorená z údajov priameho
merania a do grafickej podoby bola spracovaná kartografickými vyjadrovacími prostriedkami. Vznikla v rokoch 1972 až 1986 a pokrýva súvisle celé územie SR.
Od roku 1985 sa pravidelne obnovuje (cca 5 až 10 %
územia ročne) podl'a aktuálnych leteckých snímok.

1995/175

Geodetický a kartografický obzor
176
ročník 41/83, 1995, číslo 9

ZM 10 pozostáva z cca 2800 sekcií a jej obsah je prostredníctvom separátnych tlačových podkladov rozvrstvený do 5 obsahových zložiek. To znamená, že treba
naskenovať cca 14000 predlóh. Aktuálnosť obsahu jednotlivých sekcií v čase ich vydania je v priemere 1,5 roka a neprekračujú hranicu 2 rokov.
Zabezpečenie úlohy ZBÚ GIS si vyžiadalo:
- orientovať na túto oblasť časť rezortných výskumných kapacít,
- prijať organizačné opatrenia a
- vytvoriť nevyhnutné technické a ekonomické podmienky na realizáciu tejto úlohy v praxi.
Aplikačný výskum zabezpečil Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave (VÚGK) v rámci úlohy
"Projekt tvorby AIS GKK" vypracovaním viacerých
realizačných výstup ov najma:
1. Tvorba bázy údajov skenovaním tlačových podkladov máp 1:10 000 z modelového územia Bratislavy
[2].

2. Koncepcia automatizovanej
tvorby mapy SM na
podklade ZM I: IO000 [3].
3. Vektorizácia mapového listu z územia Bratislavy [4].
4. Metodický návod na tvorbu ZBÚ pre GIS SR v rastrovej forme [5].
V súlade so zámermi obsiahnutými v Koncepcií [I]
s ciel'om centralizovať prevod ŠMD SM do digitálnej
formy, ktorá sa používa na budovanie priestorovo
orientovaných IS alebo na automatizované spracovanie
kartografických
diel, bola rozhodnutím
predsedu
ÚGKK SR zo dňa 13.9. 1994 č. P-2560/1994 vykonaná
s účinosťou od 1. 1. 1995 delimitácia pracovníkova činnosti súvisiacich so spracovaním ZM 10 do Geodetického a kartografického ústavu Bratislava (GKÚ). Na základe uvedeného rozhodn~tia zabezpečuje GKÚ od
1. 1. 1995 topografické, fotogrametrické a kartografické
spracovanie a dokumentáciu
ZM 10, dokumentáciu
operátu Atlasu SSR vydaného v roku 1980 a odbyt kartografických diel a publikácií, ktorých vydávatel'om je
ÚGKKSR.
ÚGKK SR v súlade so závermi z oponentského konania úlohy "Projekt tvorby AIS GKK" zaradil v roku
1995 do plánu vecných a ďalších úloh rozpočtových organizácií rezortu úlohu GKÚ "Skenovanie tlačových
podkladov ZM 10". Ciel'om uvedenej úlohy je podl'a
technológie odskúšanej v rámci projektu tvorby AIS
GKK vytvoriť z územia SR kvalitnú jednotnú ZBÚ pre
GIS v rastrovom tvare (ZBÚ GIS-R) do konca roka
1996. Tvorba ZBÚ GIS prebieha podl'a [5] v týchto etapách:
1. prípravné práce,
2. vlastné skenovanie,
3. spracovanie naskenovaných súborov,
4. finálna kontrola spracovaných súborov,
5. archivácia skontrolovaných súborov.
ZBÚ GIS-Rje digitálny mapový produkt, ktorý vzniká skenovaním tlačových podkladov,
ich úpravou
a geometrickou transformáciou
na exaktné súradnice
rohov mapových listov. Tvorcom a prevádzkovatel'om
ZBÚ GlS-R je GKÚ, ktorý je správcom ŠMD SM. Na
ten účel GKU vypracoval:
- vektorový klad mapových listov ZM lOv grafickej
a v číselnej podobe,
- harmonogram
skenovania
tlačových
podkladov
ZM 10,
- prehl'ad doteraz vytvorenej ZBÚ GIS-R.

Tvorba ZBÚ GIS-R sa uskutočňuje skenovaním týchto separátnych tlačových podkladov (základných vrstiev): polohopis, popis-texty, vodstvo, porast a výškopis.
Toto roztriedenie umožňuje využiť podobnosť optických vlastností pri zadávaní vstupných parametrov do
riadiaceho počítača pre skener. Na skenovanie sa od
1. 4. 1995 využíva plošný skener Eagle 1760 firmy
ANAtech, divízie INTERGRAPH, ktorého vlastníkom
je VÚGK. Skener má tieto hlavné parametre:
- plocha A2,
- max. rozlíšenie - 600 dpi, interpoláciou do 1200
dpi,
- rozsah prahovej hodnoty citlivosti I až 256,
- rozsah druhotnej citlivosti s vyhl'adením O až 255,
- dynamická hodnota citlivosti k pozadiu O až 100.
Po transformácii naskenovaných súborov do súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej a ich finálnej kontrole sa súbory archivujú
v úspornom formáte (napr. CIT) na optické disky, alebo kompaktné disky (CD-ROM).
ZBÚ GIS-R, ako digitálny produkt z celého územia
SR, bude slúžiť ako:
- podklad na tvorbu ZBÚ GIS vo vektorovom tvare
(ZBÚ GlS-V),
- archív digitálnych tlačových podkladov,
- digitálny produkt na tvorbu rastrových grafických
výstup ov pre rózne aplikácie v GIS.
Vytvorenie ZBÚ GIS-V je časovo náročnejší proces
a bol odskúšaný na platforme INTERGRAPHU
v rámci úlohy Projekt tvorby AIS GKK [4]. Skúsenosti s tvorbou ZBÚ GlS-V má aj GKÚ, ktorý v spolupráci
s GEOFONDOM
zabezpečil vektorizáciu Základnej
mapy 1:50000 z celého územia SR. Čas vektorizácie
jedného mapového listu závisí od zlo žito sti kresby
a skúsenosti operátora, a preto je rózne uvedený v [3]
a [7]. Ak za základ zoberieme priemernú hodnotu vektorizácie jedného ML jedným človekom, v jednosmennej
prevádzke jeden mesiac, tak za 5 rokov v dvojsmennej
prevádzke zvektorizuje celú SR 24 pracovníkovo
Zrýchlenie procesu vektorizácie očakávame aj využitím digitálneho fotogrametrického
systému ImageStations univerzálnym vysokovýkonným skenerom PhotoScan PS I. Systém bol získaný na základe zahraničnej
pomoci z prostriedkov fondu PHARE. Kontrakt na dodávku systému už bol podpísaný ajeho inštaláciu očakávame v druhom polroku 1995. Systém bude slúžiť na digitalizáciu čiernobielych a farebných poltónových obrazov s vyššou geometrickou a radiometrickou
presnosťou. Maximálny formát skenovania je 260x260 mm,
minimálna vel'kosť pixla je 7,5 11m.Systém je výsledkom
spoločného vývoj a firmy Zeiss a Intergraph.
Systém ImageStation je unikátny digitálny fotogrametrický vyhodnocovací systém. Jeho základom je pracovná stanica firmy Intergraph InterMap 6887 s nasledujúcimi parametrami:
- 64 MB RAM,
-10,5 GB HD,
- 27" monitor,
- rozlíšenie 1640x 1248 pixlov.
~Pracovná stanica pracuje pod operačným systémom
CLlX (modifikácia UNIX). Spracovanie obrazu a fotogrametrické vyhodnotenie zabezpečujú softverové balíky Fotogrameter 1.0 a Imager 2.0.
PhotoScan PS I sa skladá s nasledujucich hardverových a softverových komponentov:
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- skenovací modul s precíznym meracím systémom
a vysokovýkonnym CCD riadkovým senzorom,
- počítač firmy Intergraph, RAM 32 MByte, 19", grafická obrazovka,
- balík programov na riadenie skenera, na ukladanie
obrazových údajov a ich zobrazenie na obrazovke,
ako aj ďalšie programy.
Softverom PhotoScan PS 1 mažeme riešiť nasledujúce
úlohy:
- justáciu a kalibráciu skenera,
- definiciu oblasti a smeru snímania (vnútorná orientácia),
- skenovanie obrazovej predlohy (negatív, pozitív),
- digitalizáciu výrezu obrazovky,
- uchovávanie obrazových údajov v pamati,
- rastrovú editáciu,
- prenos obrazových údaj ov,
- vysokoúčinnú kompresiu údaj ov.
Pre vysokú geometrickú a rádiometrickú presnosť je
PhotoScan PS 1 ideálny systém na zmenu fotografickej
meračskej snímky na digitálne fotogrametrické údaje.
Systém bude využívaný na:
1. aerotrianguláciu,
2. automatické generovanie digitálneho modelu reliéfu,
3. tvorbu digitálnych ortofotomáp,
4. digitálnu klasifikáciu objektov na leteckej snímke.
V roku 1994 z prostriedkov PHARE bola zalietaná
lokalita Košice-Prešov
o rozlohe 1200 km2• V tomto
roku sa predpokladá zalietane územia o rozlohe cca
5000 km2• Vyhodnotenie leteckých snímok sa vykoná
systémom Ima~eStation.
Tvorba ZBU GIS-V si vyžiada prijať nasledujúce
opatrenia:
1. vytvoriť v súčinnosti s používatel'mi katalóg objektov
a stanoviť štruktúru ZBÚ GIS-V,
2. vypracovať predpis na vektorizáciu rastrového záznamu mapového obrazu,
3. zabezpečiť technické a programové vybavenie z prostriedkov fondu PHARE,
4. vyčleniť (doplniť) kapacity na obsluhu techniky,
5. využiť mimorezortné kapacity, ak spi ni a stanovené
podmienky, na tvorbu ZBÚ GIS.

Zákon Č. 46/1971 Zb. už nevyhovuje súčasným trendom pri budovaní GIS a zavádzaní informačných technológií do spoločenskej praxe, preto ÚGKK SR vypracoval návrh zákona o geodézii a kartografii (ďalej len
"návrh zákona") [6], ktorý zohl'adňuje uvedené skutočnosti.
Podl'a návrhu zákona je AIS GKK definovaný ako
súhrn informačných,
matematických,
programových,
technických a organizačných prostriedkov, zabezpečujúci zber, technológiu spracovania a viacúčelového využívania údaj ov z informačných súborov katastra nehnutel'ností, geodetických bodových polí a ZBÚ pre
GIS a iné nadstavbové IS.
Lokalizačné štandardy sú definované ako parametre
lokalizačných údajov, ktoré ich upravujú na predpísaný
tvar s ciel'om zabezpečiť kompatibilitu lokalizačných informácií.
Na základe návrhu zákona patrí do pasobnosti
ÚGKK SR okrem iného
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- určovanie závazných geodetických systém ov a lokalizačných štandardov mimo potrieb obrany štátu,
- určovanie kvalitatívnych podmienok pri vykonávaní
vybraných geodetických a kartografických činností,
- tvorba, aktualizácia a vydávanie základných štátnych mapových diel, máp územného a správneho
členenia SR a iných kartografických diel,
- štandardizácia geografického názvoslovia,
- tvorba a prevádzkovanie AIS GKK,
- preberanie, zhodnocovanie, dokumentácia, archivácia a sprístupňovanie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností.
Katastrálne
úrady a právnické
osoby zriadené
ÚGKK SR na zabezpečenie geodetických a kartografických činností vedú dokumentáciu geodetických základov, geodetickú časť dokumentačného diela štátnej hranice, dokumentáciu
geodetických bodov podrobných
bodových polí, kartografických diel, ktorých vydavatel'om je úrad, štandardizácie geografického názvoslovia,
katastrálneho operátu a AIS GKK (ďalej len "štátna
dokumentácia ").
Štátna dokumentácia sa vedie v závazných geodetických systémoch a v závazných lokalizačných štandardoch.
Štandardizované
geografické názvy sú závazné pre
vydavatel'ov kartografických diel, pre používanie v tlači
a iných prostriedkoch masovej komunikácie a v úradnej
činnosti štátnych orgánov a obcí.
AIS GKK je časťou štátneho informačného systému.
AIS GKK obsahuje:
a) informačný súbor geodetických bodových polí,
b) informačný súbor katastra nehnutel'ností,
c) ZBÚ pre GlS.
Prevádzkovatel' AIS GKK poskytuje na požiadanie
hromadné súbory informácií alebo ich častí, za ktoré sa
považujú informácie v rozsahu jedného katastrálneho
územia z AIS GKK pre iné IS. Prevádzkovatel' poskytuje informácie v tvare umožňujúcom počítačové spracovanie z tých katastrálnych území, kde to umožňuje stav
budovania AIS GKK.
Návrh zákona ukladá povinnosti fyzickým a právnickým osobám vykonávajúcim geodetické a kartografické
práce a zároveň obsahuje aj sankcie za ich porušovanie.
Priestupku proti poriadku na úseku geodézie a kartografie sa dopustí fyzická a právnická osoba, ktorá
a) neoprávnene využíva alebo rozširuje údaje zo štátnej
dokumentácie,
b) neoznámi nadobudnutie prvotných materiálov dial'kového prieskumu Zeme a leteckých meračských snímok a neodovzdá ich na archívne účely, hoci podl'a
zákona je povinný tak urobiť,
c) použije iné než štandardizované
geografické názvy
vo vydanom kartografickom diele,
d) neodovzdá výtlačky vydaného kartografického diela
v analógovej forme alebo v prípade jeho existencie
v digitálnej forme na pamaťovom médiu na archívne
účely, hoci podl'a zákona je tak povinný urobiť,
e) neodovzdá výsledky merania a zobrazenia predmetov, ktoré sa preberajú do základných ŠMD a ZBÚ
pre GIS v rozsahu nad 0,25 km2 do štátnej doku mentácie, hoci podl'a zákona je tak povinný urobiť,
f) odovzdá výsledky vybraných geodetických a kartografických činností, ktoré sa preberajú do štátnej dokumenácie, v iných než závazných geodetických systémoch a lokalizačných štandardoch.
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Za priestupok uvedený pod bodom a) mMe katastrálny úrad uložiť fyzickej osobe pokutu až do 5000 Sk
a právnickej osobe pokutu až do lOO000 Sk. V ostatných prípadoch je pokuta pre fyzickú osobu 3000 Sk
a pre právnickú osobu 50 000 Sk. Pri opakovanom priestupku v lehote do jedného roka možno uložiť pokutu
až do dvojnásobku pokuty.
Návrh zákona neobsahuje všetky otázky týkajúce sa
vykonávania geodetických a kartografických prác, preto má splnomocňujúce ustanovenie na základe ktorého
ÚGKK SR všeobecne závazným právnym predpisom
okrem iného podrobnejšie upraví:
- závazné geodetické systémy a lokalizačné štandardy
pre základné ŠMD a pre vedenie ZBÚ pre GIS mimo potrieb obrany štátu,
- vykonávanie kartografických činností,
- postup při štandardizácií geografického názvoslovia,
- vedenie AIS GKK a poskytovanie informácií z neho.

V d6sledku rozvíjajúcej sa automatizácie vo všetkých
odvetviach SR vznikajú IS r6znej kvality. Z toho d6vodu analógova forma mapového diela už nevyhovuje súčasným požiadavkám a narastá dopyt po informáciách
v digitálnom tvare. Prejavuje sa to snahou digitalizovať
mapové podklady s ciel'om vytvárať účelové geoinformačné systémy, ktoré sa vyznačujú celoplošnou nekomplexnosťou a nekompatibilitou. Z toho d6vodu súbežne
s tvorbou, obnovou a vydávaním máp analógovou formou sa v rezorte ÚGKK SR začala tvorba ZBÚ GIS-R.

Budovanie údajov sa centralizovalo do GKÚ. ZBÚ
GIS-R bude vybudovaná do konca roku 1996 pre celé
územie SR a bude spÍňať všetky rozhodnujúce kritéria
lokalizačného základu pre r6zne aplikácie v oblasti
GIS. Zaroveň sa vytvoria predpoklady na tvorbu a aktualizáciu ŠMD SM pomocou digitálnych technológii
a umožní sa tým prechod na európsky mapový štandard po roku 2000.
LlTARATÚRA:
[I] Koncepcia tvorby a aktualizácie máp stredných mierok na
území Slovenskej rep}lblíky do roku 2000 [č. GK1276/1993]. Bratislava, UGKK SR 1993. 21 s.
[2] MARKO, F.-JEŽEK, O.-LlNDOVSKÝ,
1.: Tvorba bázy
údajov územia Bratislavy. [Čiastková správa úlohy "Projekt
tvorby AIS GKK".] Bratislava, VÚGK 1992. 23 s.
[3] MARKO, F.: Koncepcia automatizovanej tvorby mapy
strednej mierky na podklade ZM 1:1O 000. [Číastková ~práva úlohy "Projekt tvorby AIS GKK".] Bratislava, VUGK
1993. 16 s.
[4]TARABOvA, J.-JEŽEK, O.: Vektorizácia mapového listu
z územia Bratislavy. [Čiastkov~ správa úlohy "Projekt tvorby AIS GKK".] Bratislava, VUGK 1993. 11 s.
[5] Metodický návod na tvorbu základnej bázY,údajov pre GIS
SR v rastrovej forme. [Návrh.] Bratislava, VUGK 1995. 17 s.
[6] Návrh zákona o geodézii a kartografii. Bratislava, ÚGKK
SR 1995. 17 s + 7 s. (dóvodová správa).
[7] Informácia o plneni úloh na úseku spracovania digitálnych
údahlv štátneho mapového diela Slovenska. Bratislava,
GKU 1995. 7 s.

Lektoroval:
I,ng. Felix Marko.
VUGK v Bratislave

Generalizace reliéfu
v kartografických modelech

Doc. Ing. Dalibor Moravec. DrSc .•
Přírodovědecká fakulta UK. Praha

Názorné a v mezích možností věrné zobrazování reliéfu
v mapách patří k náročným kartografickým úlohám.
Reliéfem rozumíme zemský povrch vytvořený přírodní
nebo lidskou činností. Výškopis jako kartografický
obraz reliéfu obvykle zahrnuje výškové body, objekty
svou povahou bezprostředně spjaté s reliéfem a topografickou plochu vyjádřenou vrstevnicemi a většinou
také barevnou hypsometrií a stínováním. Přitom již při
tvorbě map velkých měřítek zanedbáváme mikrotvary
a mikroobjekty a nahrazujeme tvary reliéfu vyhlazenou
topografickou plochou. Generalizace reliéfu se výrazně
prohlubuje v mapách středních a malých měřítek v závislosti na jejich účelu a zvláštnostech kartograficky
zpracovávaného území. Ještě vyšší stupeň generalizace
nalezneme v produktech
zaujímajících
vedle map
zvláštní místo při zobrazování reliéfu - v šikmých perspektivních pohledech. V dnešním informatizujícím se
světě dochází ke změnám požadavků na věrohodnost,
aktuálnost a přesnost kartografických dat a z tohoto

hlediska nenáleží ztvárnění reliéfu v kartografických
modelech k příliš přesně řešeným úlohám.
Současná informatika a počítačová grafika umožňují
digitální kartografické modelování reliéfu. Digitální
modely neslouží jen ke kartografickým a geografickým
analýzám, tvorbě a vizualizaci, ale uplatňují se v mnoha
jiných vědních a technických disciplínách. Geoinformační systémy nebo geografické informační systémy GIS se po naplnění především kartografickými
daty
o reliéfu stávají hlavními zdroji pro exekuci různorodých úloh informatických projektů.
Teoreticky lze generalizaci kartografických modelů
pojmout ve značné šíři a hloubce a pokusit se ji nově či
přesněji definovat se zahrnutím poznávacích, pojmově
obsahových, formálně kartografických
a informatických aspektů. Omezíme-li se na klasický výčet generalizačních činitelů, k nimž náleží účel a měřítko vznikajícího kartografického modelu, zvláštnosti zobrazovaného
prostoru a použité výrazové prostředky, vidíme, že generalizace je silně podmíněným procesem. Z pragmatického hlediska je rozhodujícím činitelem účel zobecně-
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Obr. 1 Topologická síť strukturních čar a bodů pro
oblast rovina (výškové rozpětí 0-30 mj

Obr. 2 Topologická síť strukturních čar a bodů pro oblast
vrchovina (výškové rozpětí 150-300 mj

ného kartografického modelu, což sice mimo jiné dokládá nižší teoretické rozpracování generalizace, ale na
druhé straně vede k vývoji konkrétních a pružných řešení z oblasti kartografické informatiky.

V mnoha GIS lze uskutečnit jak dvojrozměrné, tak
trojrozměrné modelování s množstvím různorodých datových a řídících vstupů. Pro generalizaci digitálních
modelů reliéfu jako komplexní úlohy s návaznostmi na
datové struktury objektů polohopisu dávají GIS ve
srovnání se silou již popsaných funkcí výrazně nižší
možnosti a závisí na kartografickém uživateli, jak je dokáže ovládnout, propojit, modifikovat a případně vyvinout nové, někdy zcela odlišné postupy. Stále také existuje cesta efektivní tvorby kartografických modelů bez
aplikace komerčních GIS, kterou kráčí mnohé státní instituce v zahraničí.

2. Digitální modely reliéfu a GIS
Geoinformační systémy obsahují mnoho programových
nástrojů pro tvorbu digitálních modelů reliéfu. Digitální modely reliéfu samozřejmě mohou, počítáme-li jen
s naplněnou datovou strukturou, vznikat také jiným
způsobem než prostřednictvím GIS, což nakonec praxe
dostatečně ukazuje. Většina GIS podporuje dva datové
modely aproximující reliéf a tvořené sítěmi:
- polohově nepravidelně rozložených výškových bodů, často s typizačními body, čarami a plochami,
z nichž je budována za určitých podmínek trojúhelníková síť včetně topologie,
- polohově pravidelně rozložených výškových bodů
obvykle se stejným intervalem vosách pravoúhlého
souřadnicového
systému bez dalších doplňujících
prvků a vlastností.
Pořízení dat pro nepravidelné sítě odpovídá běžným
technikám vektorové a rastrové digitalizace a je uskutečnitelné i modifikací pravidelných sítí, v nichž jsou
zpracovány digitální modely reliéfu mnoha zahraničních i tuzemských institucí. Příslušné programové moduly GIS dokáží zajistit řadu funkcí, mezi které patří:
- interpolace topografické plochy,
- generování vrstevnic a skeletu reliéfu,
- konstrukce Thiessenových polygonů,
- výpočty sklonů, pohledů, ploch a délek,
- objemové výpočty,
- výběry a zpracování prostorových bodových, liniových a objemových objektů podle geografických parametrů,
- zpracování profilů a viditelnosti,
- osvětlení a stínování reliéfu.

3. Koncept kartografického

modelu reliéfu

Mezi objekty a jevy obecného kartografického modelu
zaujímá svou spojitostí, prolínáním
topologických
a metrických atributů výjimečné postavení dílčí model
reliéfu jako většinou jediný nerovinný útvar. Regionální zvláštnosti, výškové členění, značné množství údajů
absolutních a relativních výšek, morfografická modelace mikrotvarů a makrotvarů jsou v konvenčních modelech - mapách vyjadřovány převážně vrstevnicemi
s vhodnou ekvidistancí. Vrstevnicová interpretace topografické plochy je propracovaná, ovšem závislost na ekvidistanci vrstevnic, která je odvozena podle možností
vykreslení a tisku izolinií v mapách, často omezuje žádoucí řešení generalizace. V digitálních kartografických
konceptuálních a následně v datových modelech je dána přednost aplikaci pravidelně či nepravidelně uspořádané množiny výškových bodů spolu se sítěmi fiktivních strukturních bodů, strukturních prostorových čar
a případně ploch. Mimo tuto interpretaci topografické
plochy se do modelu zahrnují samostatné objekty a jevy včetně jejich lokalizace, obsahu, popisu a topologické struktury užité pro běžné rovinné bodové, liniové
a plošné útvary.
Se zmenšujícím se měřítkem modelů začínají působit
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Obr. 3 Topologická síť strukturních čar a bodů pro
oblast hornatina (výškové rozpětí 300-600 m)

Strukturní čáry:
. hřbetnice --. údolnice - - -

Strukturní body:
. vrcholy m
. sedla
x
uzly: spojení, rozvedení hřbetnic @
spojení, rozvedení údolnic @
začátek, konec hřbetnice
•
začátek, konec údolnice
o

Matematicky definované plochy vyjadřujeme
ve tvaru
z

=

explicitně

f(x, y),

nebo implicitně obecnou rovnicí
F (x, y, z) = O.

geografické faktory generalizace. Reakcí na tuto skutečnost je akceptování celé řady typizací geomorfologického, morfografického
a morfometrického
charakteru.
Reliéf morfometricky rozdělujeme ve středních a menších měřítkách podle výškového rozpětí, např. do tříd:
- rovina (do 30 m »,
- pahorkatina (30-150 m > ),
- vrchovina (150-300 m »,
- hornatina (300-600 m > ),
- velehornatina (nad 600 m).
Morfometrické třídění, orografické členění a další typizace lze akceptovat pro nepravidelné i pravidelné
množiny výškových bodů a ve strukturních sítích. Topologie ve formě multigrafu může zahrnout ze strukturních prostorových čar čáry vesměs ortogonální k vrstevnicím - hřbetnice, rozvodnice, údolnice, žebra, zářezy
a čáry paralelní k vrstevnicím - úpatnice a stupně.
Strukturní body mohou představovat vrcholy, sedla
a uzly vznikající jako body incidence mezi hřbetnicí
a údolnicí, mezi údolnicí a úpatnicí nebo jako body
spojení či rozvedení údolnic a hřbetnic. Topologická síť
strukturních bodů a prostorových čar je pro morfometrické typy rovina, vrchovina a hornatina znázorněna
na obr. I, 2, 3. Stále diskutovaný problém pravidelné
a nepravidelné sítě výškových bodů řešme ve prospěch
nepravidelných množin bodů s minimální průměrnou
hustotou v morfometrických třídách.
Takto determinovaný, deduktivní a strukturální konceptuální kartografický model reliéfu má značné předpoklady transformace do datového modelu, na němž
lze exaktními způsoby úspěšně řešit jeho generalizaci.

Studiem matematických ploch se zabývá více druhů
geometrií, jejichž důsledná aplikace je možná obvykle
tehdy, jsme-li schopni parciálně substituovat topografickou plochu plochami matematicky definovanými. Víme, že substituce i pro relativně nízký počet definičních
bodů topografických ploch vedou k rovnicím vyšších
stupňů, jejichž řešení jsou výpočetně náročná, zatím
prakticky nepoužívaná a snad i nepotřebná. Výrazně se
prosadila topologie, avšak její řešení musíme spojovat
s úlohami, které pracují s metrikou. Diferenciální geometrii lze jistě uplatnit při studiu místního okolí jednotlivých bodů topografické plochy, což má význam pro
extrémní body a speciální prostorové čáry.
Jaká jsou praktická východiska z naznačené situace,
je-li snad prvním problémem generalizace modelu reliéfu jeho interpolace nebo aproximace?
GIS obsahují interpolační řešení jak pro nepravidelné tak pravidelné sítě výškových bodů. Vycházejí z elementárních útvarů sítí, které jsou vymezeny jako trojúhelníky nebo pravoúhlé čtyřúhelníky, jejichž vrcholy
tvoří sobě nejbližší body. Ony elementární útvary mohou být částmi rovin nebo i nelineárních ploch. Právě
těmto plochám odpovídají lineární interpolační formule nebo formule vyšších stupňů. V GIS jsou dány možnosti volby, přičemž implicitní jsou jednodušší lineární
interpolace. Problematika aproximace elementárních
útvarů přichází v úvahu tehdy, jsou-Ii útvary vymezeny
čtyř a víceúhelníky. Zde nastupuje řešení s vyrovnáním
závislé na stupni aproximační funkce.
Popišme princip užívané lineární interpolace pro elementární útvary vymezené trojúhelníky. Rovina prolo-
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žená vrcholy nedegenerovaného
rovnicí :

x

Y

Z

Xl

Yl

Zl

X2

Y2

Z2

X3

Y3

Z3

trojúhelníka

je dána

určíme koeficienty A, B, C, D výpočtem subdeterminantů z rovnice (1). Pak interpolovanou
hodnotu výšky
Z pro bod (x, y) ziskáme ze vztahu
Ax + By + D
C

Lineární interpolace v elementárních útvarech určených čtyřúhelníky je podle obr. 4 řešena pro bod (x, y)
vztahy

Zvažujme, zda neexistuje univerzální interpolační
vzorec, v němž lze uplatnit variantně vliv vzdálenosti
bodu s hledanou výškou od daných bodů n-úhelníka
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a navíc dávající obdobné výsledky jako v předchozích
případech. Výraz
~ (z-zJ _
L. --k--O,
j=

I

Si

kde n udává počet vrcholů n-úhelníka, z - Zj jsou rozdíly mezi interpolovanou výškou bodu (x, y) a výškami
příslušných vrcholů n-úhelníka, exponent k patří do
oboru kladných reálných čísel a pro vzdálenost platí

lze jednoduchou
rec

úpravou

převést na interpolační

vzo-

Vzorec je obecným průměrem, jímž lze interpolovat již
ze dvou daných bodů, ovšem výsledná hodnota bude
platit pouze v okolí jejich přímé spojnice. Z výrazu (5)
je zřejmé, že pro určovanou výšku je vždy vypočtena jediná hodnota z, a přitom je součet všech rozdílů z - Zj
roven O. Dále funkce dává možnost ovlivnit volbou exponentů k = 1,2 ... výšku určovaného bodu preferováním menších vzdáleností vůči vrcholům n-úhelníka
a prokládat t~k plochy libovolného stupně. Funkce při
vhodně zvoleném exponentu určuje plochu plynule navazující na plochy vytvořené v sousedních elementárních útvarech.
Interpolace libovolných bodů topografické plochy je
výchozí pro závažný generalizační krok - výběr v síti
bodů tak, aby byla zachována jejich potřebná hustota
korespondující s morfometrickou a dalšími typizacemi.
Dále výběr musí stanovit konkrétní výskyty bodů, které
budou převzaty do generalizovaného
modelu. Tuto
operaci lze zajistit pomocí sítě strukturních trajektorií,
která vytváří orientované či neorientované grafy nebo
multigrafy. Řešení spočívá v nasazení grafových úloh
- určování cest o daném počtu hran v orientovaných
grafech a multigrafech výpočtem mocnin incidenčních matic a vektorů logickými operacemi konjunkce a disjunkce,
- stanovení kardinality uzlů neorientovaných
grafů
a multigrafů z jejich matic vah výpočtem charakteristických čísel a vektorů
podle literatury [3, 4] a další. Generalizované
grafy
a multigrafy svými hranami a cestami určí metamorfované strukturní čáry, které mohou být tvarově generalizovány třeba metodou redukce bodové množiny podle
[3]. Nové strukturní čáry jsou osami zón, v nichž budou
zachovány konkrétní výskyty bodů výchozí sítě. Vznikne tak generalizovaná nepravidelná síť výškových bodů,
v níž lze interpolací konstruovat vrstevnice a další linie
pro vizualizace
generalizovaného
modelu
reliéfu.
Schopnosti navržené interpolace dokládají pro různé
hodnoty exponentu k obr. 5, 6, 7, 8, 9 a 10.
5. Závěr
Článek je pouhým nástinem řešení generalizace na digitálních modelech reliéfu. Navržené postupy, jak zde
uvedené, tak jiné, vyžadují rozsáhlou verifikaci. Ta je

v daných možnostech vykonávána v prostředí systému
ARC/INFO pro pracovní stanice i v lokalizačních informačních nekomerčních systémech. Aplikace uvedené interpolace ve spojení s grafovými úlohami vykazuje
výsledky, které vcelku odpovídají účelově zadané generalizaci.
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Již více než čtvrt stoleti uplynulo od 1. kartografické konference ve dnech 1.-3. listopadu 1967 na zámku v Liblicích u Mělnika. Jednání se tehdy soustředilo na zhodnocení obdobi budování a rozvoje poválečné kartografie. Ve svém závěrečném
stadiu před konferencí bylo charakterizováno tvorbou moderních topografických map i vydáním takových rozsáhlých kartografických děl, jako byly např. edice geologických map, Čs.
vojenský atlas, Atlas čs. dějin a Atlas ČSSR.
Průběh a výsledky 1. kartografické konference podnítily
vznik tradice pravidelných setkáni, zabývajících se aktuálni
odbornou problematikou, perspektivními záměry čs. kartografie i hodnocenim jejich realizace. Připomeňme alespoň data
konání dalších konferencí: Praha - 1969, Bratislava - 1972,
Brno - 1975, Banská Bystrica - 1978, Janské Koupele 1981, Bratislava - 1984, Pardubice - 1987, Prešov - 1990,
Brno - 1993. O pozornosti, jíž se jednáním dostávalo, svědčila mj. i častá účast čelných zahraničních odborniků, např.
prof. lmhofa, prof. Sališčeva, prof. Radó, prof. Ormelinga,
prof. Ratajského, gen. Nauměnka a dalších.
Geodetický a kartografický obzor věnoval kartografickým
konferencím značnou pozornost již od roku 1967. Nejinak je
tomu i letos, při 11. konferenci. 9. číslo, jímž listujete, je plně
věnováno konferenčním materiálům a jako pozornost vydavatelů, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Úradu
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, se dostává do rukou všech účastníků. Přitom rozsah 9. čísla je téměř
dvojnásobný oproti ustáleným zvyklostem.
Věříme, že Geodetický a kartografický obzor jako společný
časopis českých a slovenských kartografů tak alespoň skromným dílem přispěje k úspěchu jednání II. kartografické konference v Bratislavě, které přejeme mnoho zdaru.

1995/182

Geodetický a kartografický
ročník 41/83, 1995, číslo 9

183

Ooc. Ing. Irena Mitášová, CSc.,
katedra geodetických
základov
Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Geoinformatika a priestorovo
orientované informačné systémy

Doterajší rozvoj geodézíe, mapovaní a, kartografie, fotogrametrie a geografie priniesol jeden z najdokonalejších nástroj ov l'udského poznani a, akým je mapa. Mapa vo svojej analógovej podobe s exaktne definovaným
georeferenčným
systémom, vytvárajúcim základy jej
vedeckého a technického využívania, s dokonalými
znakovými systémami, abstrakciou,
zovšeobecnením
a špecifikáciou priestorových objektov a javov je súčasne krásne farebne a tvarovo vypracovaná, takže po nej
so záujmom siahne dieťa i každý kultúrny človek. Do
dnešných dní mapa slúži ako nenahraditel'ný zdroj poznatkov a informácií o Zemi a jej okolí.
Rozvoj výpočtovej a zobrazovacej techniky zmenil
zásadným spósobom metódy a technológie získavania,
spracovania, archivovania a poskytovania informácií
o Zemi. O svoje miesto sa popri analógových mapách
a všeobecne analógových priestorových informáciách
hlásia digitálne mapy a digitálne priestorové informácie. Spočiatku digitálna mapa pósobila ako "škaredé
a drahé kačiatko" popri svojej prepracovanej, úsilím
mnohých erudovaných l'udí zdokonalenej, staršej sestre. vývoj však ukázal, že aj digitálnymi metódami
a technológiami vytvorená mapa móže byť presná alebo presnejšia, krás na alebo krajšia než jej analógová
predchodkyňa. Je to otázka nákladov a profesionality
kartografovo Pritom je digitálna mapa i digitálna priestorová informácia variabilnejšia obsahovo, mierkovo
i vo využívaní vóbec.
Účinný priestorový informačný model s pružným systémom riadenia bázy údajov, naplnený kvalitnými
priestorovými údajmi je vhodným prostredím na vytváranie kartografických
model ov, pomocou
ktorých
v spojení s reprodukčným
systémom možno vydávať
aktuálne mapy v požadovanej kvalite, čase a množstve.
Prípadne niektoré mapy nevydávať vóbec a nahradiť
ich digitálnymi priestorovými informáciami v interaktívnom režime počítača.
Informatizácia ovplyvňuje nielen podobu ale aj obsah priestorových informácií. Ako príklad si uvedieme
mapovanie v mestských zastavaných blokoch. V doterajších meraniach sme vystačili so zmeraním a zobrazením obvodu budov, tj. prieniku stien s terénom. Súčasné merania obsahujú aj strešné plášte, výšky stien
a róznych zariadení. Tieto údaje slúžia na trojdimenzionálne zobrazenie a vizualiz.áciu mestskej ulice v jej reálnom priestorovom
vyjadrení nadzemných, pozemných a podzemných objektov.

obzor

zberu a spracovania údajov ako aj vplyv kybernetiky,
systémových teórií a neskór informatiky na geovedné
disciplíny podnietili vytváranie priestorovo orientovaných informačných systémov (IS) v novej kvalite. Ich
vývoj začal v 60. až 70. rokoch pri vytváraní rozsiahlych údajových súborov, v Európe najma katastrálneho typu, ktoré postupne prerástli do počítačových registrov a do dnešných báz údajov. Odhaduje sa, že až
80 % všetkých informácií, ktoré prúdia prenosovými
kanálmi je priestorovo viazaných na miesto svojho
vzniku.
Nárast aplikačných oblastí, výrobcov i používatel'ov
ovplyvňuje obsah i formy, v ktorých sa s priestorovo
orientovanými IS stretávame. Najčastejšie sú to geografické informačné systémy (GIS), menej často geoinformačné systémy (taktiež GIS). Obidva názvy označujú
prakticky rovnakú skupinu IS. Dopracovať sa rozborom alebo porovnávaním róznych interpretácií názvu
GIS k jeho jednoznačnej definícii sa zatial' nepodarilo.
Napriek tomu z obsahového a najma funkčného hl'adiska možno v GIS odlíšiť také vlastnosti, ktorými sa
ostatné IS a informácie nevyznačujú. Sú to predovšetkým:
1. Vztiahnutie údajov na určité miesto. Nazveme si túto
vlastnosť - priestorovosťou GIS.
2. Možnosť určenia, definovania miesta, ku ktorému informácia patrí v určitom polohovom a výškovom systéme. Označíme ju - georeferenčnou
určitel'nosťou.
3. Možnosť priestorových
analýz údaj ov uložených
v grafických a číselno-textových bázach údajov.
Niektorými z uvedených špecifických vlastností sa zaoberá aj M. Koreň v [3].
Nejednoznačnosť okrem výraznej interdisciplinarity
pramení aj z toho, že názvom GIS sa označuje technológia, aplikácia (výroba) i teória a metodológia. Túto
situáciu pripomína J. Pravda v [7] a podrobnejšie opisuje M. Koreň v [3].
Technológie v súčasnosti poskytujú algoritmické,
softverové a hardverové prostredie na vytváranie GIS
a ich prevádzku. Závažnou súčasťou technológií GIS
sú aplikačné programové rozhrania, pomocou ktorých
vstupujú výsledky geodetických,
fotogrametrických,
kartometrických, štatistických a iných meraní, výpočtov, šetrení a báz údajov. Pre rozvoj technológií je príznačné, že jednotlivé verzie často rýchlejšie zastarávajú
než sa stihnú zaviesť, osvedčiť či prípadne neosvedčiť.
Rozsiahlejšiu technológiu si nemožno osvojiť ako súbor pravidiel, treba pochopiť jej principy a filozofiu.
Z tohoto hl'adiska je prinútený pristupovať používatel'
k objemným návodom. Rovnako z tohoto hl'adiska nemožno odde~iť teóriu od technológie ani ktorúkol'vek
z nich podceniť.
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Aplikácie poskytujú klasifikačné kritériá, pomocou
ktorých možno odlíšiť jednotlivé typy GIS. Tradícia katastra v časti Európy podnietila rozvoj IS o území (anglicky Land information systems - US). Rozvinuli sa
do aplikácií mestských (MIS), komunálnych, katastrálnych a pozemkových IS. Ich rozvoj začal u nás v oblasti katastra nehnutel'ností v rámci Automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra
v pásobnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky (SR), v oblasti pozemkových
úprav vo sfére Ministerstva pádohospodárstva
SR
a v oblasti MIS predovšetkým v podnikatel'skej sfére.
Napriek rozdielom v zbere údajov má metodika spracovania i analýz údajov v GIS i v US spoločné základy, algoritmy a mechanizmy.
Krajinné a regionálne aplikácie, ktoré sa niekedy
označujú za "pravé" GIS sú charakteristické najma
analytickou zložkou, často štatistického charakteru,
s mnohými nejednoznačne opísatel'nými javmi a procesmi v krajine (tzv. fuzzy problémy). Zdroj mi priestorových údajov sú v nich okrem digitalizácie jestvujúcich mapových podkladov hlavne fotogrametria a dial'kový prieskum Zeme (DPZ).
Environmentálne aplikácie GIS sú špecifické najma
štvordimenzionálnymi časopriestorovými údajmi. Vel'mi dáležitá je v nich aktualizácia údaj ov opakovaným
meraním a monitoringom záujmového úze mia a javu.
Okrem zberu údajov metódami DPZ sa v poslednom
čase objavujú aj rýchle a efektívne metódy získavania
údajov družicovými meraniami pomocou globálnych
systémov určovania polohy.
Pri posudzovaní kvality údajov v mnohých aplikáciách vystupuje do popredia aktuálnosť údajov, ktorá
mnohokrát odsúva otázky ich podrobnosti alebo georeferenčnej presnosti. Rovnako ako aktuálnosť je závažná konzistencia údajových súborov pochádzajúcich
z časovo i kvalitatívne odlišných zdrojov. S tým sú spojené snahy o vytvorenie a legislatívne zakotvenie štandardov na prenos a výmenu priestorových údajov medzi bázamí. Viacerí výrobcovia technológií GIS uvažujú
o výrobe otvorených programových produktov (Open
GIS), do ktorých by sa cez rozhrania vstupovalo s projektmi, geobázami údajov a geoobjektmi.
Čím je vačší a rýchlejší nárast aplikácií a technológií
GIS, tým častejšie sa stretávame s potrebou formulovania koncepcií, prístupov a metód, ktorých platnosť by
bola všeobecnejšia a mala by aj metodický, definičný
a pojmotvorný charakter. Čiastkové výskumy týchto
problémov v rámci teórie a metodológie určitých typ ov
GIS nie sú postačujúce z viacerých dávodov. Jeden
z nich. spočíva v tom, že každý systém, a teda aj G IS
predstavuje·určitý nástroj. Avšak jeho podstata spočíva
v optimálnom poznaní záujmového územia, v získaní
o ňom tol'ko a takých informácií, aby rozhodnutia l'udí
slúžili na jeho rozvoj, ochranu a využívanie, aby slúžili
na prospech l'udí i územia. Systémy, ktoré budú plnšie
ako súčasné GIS zabezpečovať túto funkciu budú iné
ako tie dnešné a pravdepodobne budú mať aj iné pomenovanie. Avšak potreba geoinformácií zostane, požiadavky'na ne sa ešte zvýšia. Už dnes sa formulujú informačné projekty, podl'a ktorých sa budú povolené informácie všetkého druhu, a teda aj geoinformácie dostávať na stál (správnejšie na obrazovku) cez počítačové siete (hovorí sa o informačných dial'niciach) každému záujemcovi. Z toho vyplýva, že základným predme-

tom, ktorý treba skúmať, poznávať a definovať je priestorová informácia. Tomu nasvedčujú aj viaceré publikované definície GIS [1, 2, 3, 4, 7], v ktorých sa pojem
GIS interpretuje v podstate ako nástroj na zber, spracovanie, uchovávanie, analýzu a prezentovanie informácií o záujmovom území.
Už od 80. rokoch vzniká na rozhraní geovied a informatiky spoločný priestor poznávania informácií, ktorý
sa zapl'ňa zovšeobecnenými i špeciálnymi poznatkami
geovedných disciplín, podiel'ajúcich sa na formovaní
poznatkov o Zemi a jej priestore a súčasne poznatkami
informatiky, ktorej hlavným predmetom sú informácie
a metódy ich spracovania. S takýmto interdisciplinárnym prekrytom sa stretávame vo všetkých citovaných
publikáciách. Na viacerých univerzitách sa v posledných rokoch začal používať na označenie tejto informačnej oblasti nový názov a predmet - geoinformatika (Geoinformatics). Vzhl'adom na jeho závažnosť venujeme mu osobitnú pozornosť v nasledujúcej časti
článku.
V odborných prameňoch pochádzajúcich z Kanady,
ktorá je kolískou GIS, sa stretávame pre podobnú informačnú oblasť s podobným označením - geomatika.
S. Latour v [4] uvádza, že geomatika (geomatics) je veda a technológia, ktorá sa zaoberá priestorovou informáciou, jej charakterom, štruktúrou, sp6sobmi jej získavania, organizáciou, klasifikáciou, označením, analýzou, riadením a distribúciou, ako aj celou infraštruktúrou potrebnou na optimálne využitie priestorovej informácie. V ráznych súvislostiach používa i odvodené termíny geomatická informácia a geomatické údaje.
N. Bartelme v [I] považuje geomatiku za nový termín,
ustanovený pre prienik disciplín, ako je geodézia, zememeračstvo, informatika a súvisiace disciplíny, ktorého význam zatial' nie je jednoznačne vymedzený.
Dnes nie je celkom dobre možné určiť, akým smerom sa bude uberať vývoj teórie a metodológie v priestorovo orientovanej informatike. Vzhl'adom na naše
európske tradície a podobné základy v oblasti katastra
nehnutel'ností a geodézie, ako aj formovania mapových
a priestorových informačných fondov, prikláňame sa
k pojmom geoinformatika, GIS, prípadne geoinformačné systémy a odvodeným termínom ako sú geoinformácie, geoúdaje a geobázy údajov.
Sformovanie geoinformatiky, ako priestorovo zameranej informačnej disciplíny, je v záujme všetkých dotknutých geovedných ale aj celého radu sociálnych, ekonomických a riadiacich disciplín. Absencia geoinformačnej teórie, metodického aparátu a definovania základných pojmov bude stále potláčať priestorovo zameranú informatiku na úroveň technológie. O nej budú
rozhodovať systémoví programátori, ktorí sa nebudú
zaoberať otázkami metód, analýz alebo presnosti zberu
údajov o priestore. Budú vychádzať z predpokladu, že
aktuálnosť, kvalita, cykly obnovy, zabezpečenie topológie, objektovania a definovanie relácií musí vyriešiť dodávatel' údajov a systémovým problémom je zostavenie
účelného projektu, vhodných relačných tabuliek, kategórií alebo objektovo orientovaného mechanizmu, nad
ktorými možno použiť efektné a elegantné analytické
produkty a ponúknuť ich zákazníkovi. Technológie sú
nesporne d6ležité, avšak geovedné disciplíny, z ktorých
mnohé stáročia študujú priestor Zeme, jej regiónov
a území, disponujú potenciálom poznatkov, ktoré nesporne zvyšujú kvalitu riešenia a využívania GIS.
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Skúmaním interakcií geoinformatiky a GIS so súvisiacimi vedeckými disciplínami sa zaoberajú viacerí autori [I, 3, 7]. Pri štúdiu uvedených prameňov je úplne
jednoznačné najma to, že interdisciplinárnosť
v geoinformatike a v GIS je neobyčajne vysoká. Každá z geovied, ako geodézia, kartografia, geografia, mapovanie,
fotogrametria, DPZ a ďalšie, prispieva svojou mierou
do poznatkového a pojmového fondu geoinformatiky.
Podobne aj metódy geoinformatiky majú zasa svoje korene v informatike, matematike, v prírodných a sociálnych vedách. Na smerovanie vývoja v oblasti priestorovo orientovaných IS ku geoinformatike sa poukazuje aj
v publikácii [5]. Načrtneme v ďalšom tie základné koncepcie a obsah predmetu geoinformatika, ktoré už dnes
možno študovať, vyučovať a využívať.
Východiskom pre všetky priestorovo orientované IS
je koncepčný informačný model záujmového priestoru,
napr. určitého územia. V oblasti modelovania súčasná
geoinformatika poskytuje tri základné koncepcie, ktoré
sa vyvinuli v procese koncipovania,
projektovania
a realizácie mnohých aplikácií. Geoinformatika
ich
zovšeobecňuje, hl'adá súvislosti, skúma prednosti a nevýhody na ich ďalšie využívanie. V priestorovom modelovaní sa teda realizujú nasledujúce základné koncepcie: entitno-atribútovo-relačná
(E-A-R), vrstvová
(hladinová) a objektovo orientovaná.
E-A-R model slúži ako všeobecný nástroj popisu
územných prvkov a ich vzťahov .. Založený je na entitách, triedach entít, reláciách medzi entitami a triedami
a atribútoch patriacich entitám a reláciám. V tomto
modeli sú najproblémovejšie relácie, ktorých spracovanie zabezpečuje mechanizmus riadenia bázy údajov.
Vyskytujú sa jednoznačné relácie (I :1, napr. parcelaparcelné číslo, dom-adresa),
viacznačné relácie (I: n,
katastrálne územie-parcela)
a zložité relácie (m :n,
parcely-vlastníci).
Jednoznačné relácie sa spracúvajú
v tabul'kách pomocou relačných systém ov riadenia báz
údajov (RSRBÚ). Určitými mechanizmami zvládajú tieto aj viacznačné relácie. Avšak pri zložitých reláciách
strácajú RSRBÚ svoju účinnosť. Koncepcia E-A-R je
východisková a na určitom stupni musí byť realizovaná
v každej geobáze údajov.
Vrstvový model vychádza zo základných mapovacích
metód a techník. Vrstvová koncepcia je do určitej miery opakom E-A-R, v ktorej sa entity združujú do tried,
kým tu sa z r6znych pohl'adov separujú do vrstiev.
Striktne povedané vrstvový prístup je vhodný pre rastrové údaje a už menej pre vektorové. Vektorové údaje
sa pre geobázy adaptujú cez topologický (vzťahový)
model, ktorý je založený na modelovaní územia pomocou planárnych grafov (podrobnejšie sú aj s aplikáciami rozpracované v [5]). Záujmové územie sa rozdelí
vrcholmi a hranami na uzavreté nepretínajúce sa plochy (polygóny), ktoré sú jednoznačne opísatel'né, napr.
tabul'kami. V nich možno definovať vzťahy prostredníctvom spojníc, východiskových a koncových vrcholov, susednosti polygónov a pomocou georeferenčných
súradníc. V jednoduchších aplikáciách možno vrstvový
a E-A-R prístup kombinovať napr. tak, že sa trieda entít separuje do jednej vrstvy. V praxi vedie striktné použitie vrstvového prístupu s RSRBÚ k ťažkostiam. Napr.ak máme vrstvy: BUDOVY, DOPRAVA, VODA.
Všetci správcovia chcú poznať, kde sú vodovodné prí-
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pojky. Riešenie je len v opakovaní tých istých údajov.
Kritika vytýka vrstvovému modelu vysokú nadbytočnosť údajov, množstvo relačných schém a tabuliek pod
správou RSRBÚ, do ktorých je prístup k údajom len
cez riadky a stÍpce pri zložitejších operáciách ťažkopádny. Analytické možnosti takéhoto modelu sú tiež
do určitej miery obmedzené.
Ohraničenia predošlých koncepcií sÍubuje eliminovať objektovo orientovaný prístup. Objektovo orientovaný systém riadenia bázy údajov (OOSRBÚ) nie je
úplne nový. Priniesol už výsledky v programovacích jazykoch, v aplikáciách báz údajov a v novej metodike
analýzy a navrhovania systémov. V GIS sa zatial' neudomácnil, okrem niekol'kých ojedinelých prípadov.
Napriek tomu, že ponúka jednotnú reprezentáciu reálnej entity - objektu z hl'adiska jeho vlastností (geometrie, grafiky, atribútov a charakteristík) aj správania.
S takýmto geoobjektom sa v programovom prostredí
narába ako s jediným prvkom, ktorý pozná svoje vlastnosti aj metódy svojho spracovania.
S určitými prvkami, presnejšie povedané snahami po
objektovaní, sa stretávame aj v geodetických programových produktoch alebo dokonca meracích systémoch a ich programoch spracúvajúcich primárne namerané hodnoty. Položiť základy objektovania priamo
podnecujú aj operácie a činnosti pri súradnicových výpočtoch a konštrukcii výkresov. Je pravdepodobné, že
objektovanie sa stane rovnakou súčasťou merania a digitalizácie, akou je dnes registrácia, konverzia a transformácia údajov. Podrobnejšie sú metodické východiská objektovo orientovaného prístupu ku GIS uvedené
v [6].
Výsledkom formalizácie a opísania modelu vytvoreného podl'a niektorej z uvedených koncepcií, pripadne
ich kombináciou, je údajový model záujmového územia. Na jeho zostavenie sú potrebné znalosti o geoobjektoch a elementoch, z ktorých pozostávajú, o ich prírodných, sociálnoekonomických
a ďalších požadovaných vlastnostiach. Objektovo orientovaný prístup priniesol nový pohl'ad na pojem geoobjektu (geografického objektu), pod ktorým sa rozumie zjednotenie geometrických a atribútových údajov opisujúce entitu na
jednej strane a množinu funkcií definujúcich zmysluplné operácie nad touto entitou na druhej strane. Potrebné prírodné, technické, sociálnoekonomické,
vzťahové,
vlastnícke a ostatné atribúty musia byť na ďalšie spracovanie usporiadané napr. v tabul'kách pre RSRBÚ
alebo zapúzdrené pre OOSRBÚ.
D6ležitou súčasťou geoinformatiky
sú poznatky
o údajoch, ktorými sa údajové modely územia napl'ňajú. Sú to vektorové, rastrové a zmiešané údaje, ich použitelnosť, sp6soby ukladania, aktualizácie, spracovania i možnosti z hl'adiska ich analýz.
Digitálne modely reliéfu tvoria osobitnú skupinu
priestorovo orientovaných IS. Možnosti vytvorenia modelov reliéfu, metódy interpolácií, vytváranie izočiarových a bodových poli, trojrozmerných model ov a riešenie úloh na týchto modeloch sa natol'ko rozrástli, že
niekedy tvoria samostatný predmet v univerzitnej výučbe. Najma ak sa k nim pridá aj zber a predspracovanie
trojdimenzionálnych
údajov.
Topologizácia
údajov, to znamená
definovanie
geoobjektov a ich vzájomných vzťahov je síce rozpracované viacerými sp6sobmi, avšak pri viacnásobne vložených objektoch zďaleka nepredstavuje triviálne rieše-
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nia. Topologické, teda vzťahovo priestorové analýzy
vyžadujú jednoznačne definovaný topologický model.
Jednoduché spojenie grafických objektov s ich číselnotextovými záznamami poskytuje len obmedzené možnosti vyhl'adávania a výberu údajov.
Georeferenčná
určitel'nosť objektov územia je jednou zo základných možností GIS. Aj keď patrí do geodézie, ktorá poskytuje potrebné poznatky o zemskom
telese, zobrazovacích plochách, výškových a polohových systémoch je potrebné zaoberať sa týmito poznatkam i na úrovni používatel'a GIS. Komerčné technológie GIS vysokej úrovne, ako je napr. modulárne geoinformačné prostredie zahraničného výrobcu Intergraph
(MGE), obsahujú georeferenčný aparát ako jeden zo
svojich základných nástrojov.
Metódy zberu údajov a kvalita údajov úzko súvisia
s nákladmi na GIS. Kvalita údajov pozostáva z viacerých komponentov, ako je presnosť, aktuálnosť a konzistencia. Skúmanie týchto komponentov v rámci teoretických častí GIS nie je postačujúce. S rastúcimi počtami aplikácií rastie aj množstvo čiastkových, špecifických poznatkov o kvalite a využitel'nosti údajov. V našich podmienkach je napr. aktuálny problém využitia
a dosiahnutia určitej konzistencie údajov pochádzajúcich z r6znych zdrojov a rozličných časových období.
Vplyv informatiky na priestorovo orientované IS sa
prejavi! najmarkantnejšie vo formovaní geobáz údajov
a získavaní poznatkov o nich. Otázky využívania všeobecne prístupných RSRBÚ a OOSRBÚ, ich adaptácia
do GIS alebo používanie "na mieru šitých" báz údajov
sú existenčnými otázkami všetkých počítačmi podporovaných priestorovo informačných aktivít.
Najmladšou časťou geoinformatiky a taktiež GIS sú
analýzy a všeobecne analytický aparát. Čiastočne pochádzajú z RSRBÚ, najma vyhl'adávanie záznamov
podl'a určitých položiek a dopyty podl'a príkazov relačného jazyka SQL (Structured query language). Ďalej sa
rozšírili o priradenie grafických objektov k vyselektovaným číselným a textovým záznamom. Avšak toto je
iba začiatok. Uvedenými operáciami nie sme schopní
realizovať ani takú pre každého geodeta samozrejmú
úlohu, ako je rozdelenie jedného pozemku a vytvorenie
niekol'kých nových. Projekčné úlohy, a takou je ak uvedená, vyžadujú priestorovú topologickú analýzu. Získavanie nových informácií a poznatkov z uložených údajov je podmienené ich dynamickou analýzou. Mnohé
úlohy potrebujú rastrové analyzátory a sieťovú alebo
štatistickú analýzu. Analýza je zmyslom spracovania
a uchovania údajov v GIS a predstavuje perspektívnu
oblasť rozvoja geoinformatiky. V komerčných GIS vysokej úrovne pracujú analytické aparáty predovšetkým
na princípoch
prevzatých analýz z iných oborov.
Oblasť priestorovej analýzy údajov, najma dynamickej
analýzy zodpovedajúcej na otázky o správaní sa objektov v krajine alebo území za určitých podmienok je na
začiatku svojho rozvoja.
GIS ako hlavný nástroj na organizáciu, spracovanie
a využívanie údajov, informácií a poznatkov o území je
nesporne d6ležitou časťou geoinformatiky.
Funkcií,
sp6sobov realizácie a využívania GIS je tol'ko, že vytvárajú jej samostatnú časť. Pritom sa už sformovali
charakteristické vlastnosti, funkcie, požiadavky na údaje, ako aj princípy ich využívania v jednotlivých aplikačných oblastiach, ako je uvedené v úvode článku.
Značný potenciál rýchlo sa meniacich poznatkov pred-

stavujú počítačové programové zložky GIS. Výmena
informácií medzi bázami údajov, štandardizácia údajov
a problematika otvorených GIS zasahujú do geoinformatiky najma v poslednom období. D6ležitou súčasťou
geoinformatiky sú postupy zamerané na tvorbu a prezentáciu informácií v r6znych výstupných formách.
Nakoniec treba uviesť takú nezastupitel'nú funkciu
geoinformatiky akou je budovanie pojmového a terminologického aparátu. Rýchly vývoj, striedanie koncepcií a technológií, interdisciplinárnosť riešení sťažujú definovanie pojmov z hl'adiska formálneho i obsahového.
Nie je možné v jednom článku postihnúť ani vymenovať všetky teórie, metódy, koncepcie, prístupy a trendy
ďalšieho rozvoj a, patriace do oblasti záujmov geoinformatiky. Avšak aj uvedené témy ukazujú potrebu ich teoretického rozpracovania, zovšeobecnenia metód a poznatkov a požiadavky definovania hlavných pojmov.

Údajové modely a geobázy priestorovo orientovaných
IS a menovite GIS sú vhodným prostredím na vytváranie kartografických
modelov, vydávanie aktualnych
máp alebo prezentovanie informácií o priestore v interaktívnom režime počítača. Priestorovo orientované IS
majú svoje špecifické stránky, ktoré ich odlišujú od
ostatných IS a informácií. Špecifika sa odzrkadl'uje
v ich priestorovosti, georeferenčnej určitel'nosti ich objektov a v možnostiach priestorovej analýzy uložených
geoúdajov.
Špecifičnosť priestorovo orientovaných IS je takého
rozsahu, že vyžaduje rozpracovanie
a definovanie
vlastných teórií, me.tód, vlastného pojmového a poznatkového aparátu, má vlastné technológie a početné aplikácie. Na rozhraní geovied, informatiky a ďalších prírodovedných,
sociálnoekonomických
a technických
disciplín, kde sa doteraz tieto otázky rieša, vzniká spoločný priestor poznáv.ania informácií, ktorý sa stáva
predmetom geoinformatiky.
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Tvorba katalogu objektů

ZABAGED/1

Za výchozí materiál charakterizující
tvorbu, údržbu
a způsob provozování ZABAGED je možno považovat
"Koncepci Základní báze geografických dat (ZABAGED)", která byla zpracována na základě usnesení vlády ČR (podrobněji viz [I]). Koncepce obsahuje stěžejní
informace o obou verzích této databáze, a to rastrového
kartografického modelu ZABAGEDI2 a topologíckovektorového topografického modelu ZABAGED/l.
Z široké problematiky týkající se obou zmíněných
verzí se v následujícím textu věnuje pozornost nejprve
charakteristíce obsahu ZABAGED/l,
dále "Seznamu
jevů zobrazených v ZABAGED/l",
jehož sestavování
probíhalo v několika etapách v letech 1992 až 1994
v úzké návaznosti na postupné upřesňování představ
o obsahu databáze a nakonec "Katalogu objektů ZABAGED/l",
který z uvedeného Seznamu jevů vychází
a tvoří jednu ze stěžejních součástí dokumentace sledované databáze.l)

Obsah ZABAGED/l
je přebírán z několíka zdrojů.
Hlavním pramenem geometrické složky dat je Základní
mapa ČR 1:10000 (ZM 10) a jejich popisné složky příslušná správcovská databáze.
Náplň ZM 10 však nepřechází do ZABADED/l v plném rozsahu. Řada předmětů menšího významu (výhony ve vodních tocích, raveny aj.) byla vynechána.
K nim se řadí i některé z těch mapových prvků, jež nejsou definovány státní nebo oborovou normou a nenáleží tudíž k obsahu určité správcovské databáze (např.
most přes malou překážku). V jiném případě je několik
předmětů Seznamu mapových značek ZM 10 (např.
skalnatý sráz, skály a pískovcové skály) sloučeno v ZABAGED/l do jednoho typu jevu (skalní útvary).
Zcela nově vstupuje do ZABAGED/l
řada prvků,
které doplňují předměty obsažené v ZM 10 a poskytují
tak úplnější a kvalitnější informaci. Sem náležejí např.
rozvodnice, jejichž poloha se přebírá ze Základní vodohospodářské mapy ČR 1:50 000 (ZVM 50). Po příslušném zpřesnění jejich průběhu, které odpovídá rozdílu
měřítek 1:50 000 a 1: 1O 000, pak rozvodnice doplňují
obraz vodních toků. V rámci přípravy podkladů pro digitalizaci tak vzniká komplexní informace o charakteru
vodní sítě.
Jiným příkladem nově konstruovaného prvku obsahu
ZABAGED/l
jsou hranice geomorfologických jednotek, které se překreslují z autorských originálů obsahu-

') V textu článku se důsledně uvádějí termíny "objekt" a "typ
jevu", tak jak byly používány v jednotlívých materíálech
zpracovaných a schválených během vývoje technologie ZABAGED/l; při určitém zjednodušení lze zde považovat oba
pojmy za obsahově totožné. V současnosti je zřejmě nejvhodnějším termínem "entíta".

jících jejich zákres v Základní mapě ČR I:100 000 do
ZM 10. Vrstevnicový obraz výškopisu spolu s těmito hranicemi pak představuje kvalitní vstup pro tvorbu
digitálního modelu reliéfu v rámci výstavby ZABAGED/l.
Dalšími prvky, oproti dosavadnímu obsahu ZM 10
novými, jsou v ZABAGED/ 1 ty, které doposud nemohly být v netajných státních mapových dílech zahrnuty,
např. letiště a produktovody.
Popisná data se do ZABAGED/l
doplňují z oborových databází správců jednotlivých kategorií územních
jevů. Jako příklad lze uvést způsob označení silnic, které se přebírá z dokumentace
Ředitelství silnic ČR
(v tomto případě tematického obsahu Silniční mapy ČR
1:50 000) a přiřazuje ke grafickému vyjádření silnic
v ZM 10.
Prvky obsahu ZABAGED/l
jsou uspořádány ve
třech úrovních, a to kategoriích, typech jevů a atributech.
V každé z celkem osmi zvolených kategorií byly stanoveny jednotlivé typy jevů, které tvoří základní obsahovou jednotku databáze; jejich úhrnný počet dosahuje
přibližně jednoho sta. Větší část typů jevů (tj. objektů)
je dále podrobněji charakterizována
prostřednictvím
atributů vyjadřujících bližší funkci jevu, stav, jméno,
označení, druh, číselnou hodnotu atd.
Každému typu jevu je přiřazen pětimístný alfanumerický kód, který byl převzat z databáze DlGESTZ), případně ETDB3). Jestliže některý typ jevu nemá obdobu
v žádné z obou uvedených databází (např. rozvodnice,
hranice geomorfologických jednotek), byl kód zvolen
v Zeměměřickém úřadu při dodržení způsobu sestavování kódů použitém v databázi DlGEST. Využitím způsobu kódování typů jevů této databáze při tvorbě ZABAGED/l se zjednodušuje řešení problematiky mezinárodní výměny geografických dat, která je předpokládaná v [1].
Kódy atributů jsou složeny z obecné části, která udává, že se jedná např. o jméno, číselnou hodnotu, stav
apod. a tzv. hodnoty atributu, jež obecný údaj konkretizuje. Přebírají se opět z databáze DIGEST. V případě
potřeby se pro účely tvorby ZABAGED/l
modifikují,
zejména rozšiřují.

Seznam jevů představuje v současnosti jednu z nejdůležitějších součástí dokumentace
ZABAGED/l,
který
přehledně znázorňuje její obsah (viz [2]). Je rozdělen na

').DIGEST

- Digital
Geographic
lnformatíon
Working
Group Exchange Standard (norma NATO pro
výměnu geografických dat v digitální formě)
J) ETDB - European Topographíc Data Base
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osm částí, z nichž každá je věnována jedné z následujících kategorií:
- sídla, hospodářské a kulturní objekty,
- komunikace,
- rozvodné sítě a produktovody,
- vodstvo,
- územní jednotky,
- vegetace a povrchy,
- reliéf,
- geodetické body.
V rámci kategorie se každému typu jevu, zvolenému
dle zásad uvedených v odst. 2, přiřazuje několik údajů,
a to jeho kód, který byl získán výše nastíněným postupem, dále druh grafické reprezentace (např. střed bodové značky vyjadřující zdroj podzemních vod, osa silnice, čára rozvodnice, obvodová čára značky močálu)
a konečně kód a hodnota atributu (např. NAMS označení silnice, TXT - účelová zástavba, EXS - ulice nesjízdná). Příklad pro silnici a vodní tok je uveden
v tab. I.
Nejobsáhlejší kategorie sídel, hospodářských a kulturních objektů zahrnuje široký záběr různých typů jevů.
Zvláštní postavení mezi nimi zaujímá intravilán, pro jehož vymezení lze ve většině případů orientačně využít
zákresu obrysu sídelních lokalit v mapě Základních sídelních jednotek I :50 000. Do kategorie dále náleží budovy (s četnými atributy v závislosti na jejich funkci),
několik typů jevů věnovaných těžbě nerostných surovin
(ústí šachty nebo štoly, těžní věž, povrchová těžba, usazovací nádrž, halda), důležitým hospodářským stavbám
(např. chladicí věž, silo, komín, válcová nádrž), skládkám a kulturním prvkům (mohyla a pomník, hřbitov,
archeologické naleziště aj.).
Velmi významné místo v tomto výčtu zaujímají tři typy jevů určené plochám tzv. účelové zástavby, k nimž
náleží průmyslový a zemědělský podnik, sportovní
a kulturní areály a konečně ostatní účelová zástavba.
Jejich další diferenciace je umožněna stanovením velkého množství atributů, např. průmyslový podnik u prvního, stadión, skanzen, výstaviště u druhého a obytná zástavba mimo intravilán, chatová kolonie, areál hradu
nebo zámku, čistírna vod atd. u třetího z uvedených typů jevů účelové zástavby. S pořízením atributů budov
a účelové zástavby se však počítá až v pozdějším období. Výčet typů jevů první kategorie uzavírá zeď technického významu, ostatní věžovité stavby, Iyžařský můstek
a několik méně frekventovaných
jevů (např. větrný
mlýn).
Druhá kategorie je věnována komunikacím. Obsahuje
typy jevů z oblasti pozemních komunikací (silnice
a dálnice, ulice, cesta, pěšina, křižovatka úrovňová, křižovatka mimoúrovňová, ostatní uzlový bod silniční sítě,
lávka, podjezd, železniční přejezd, propustek, přívoz,
odpočívka), drážních komunikací (železniční trať, železniční vlečka, kolejiště, železniční zastávka, pouliční dráha, lanová dráha aj.) a letiště. U dalších tří typů jevů
(hraniční přechod, most, tunel) je pomocí atributů rozlišeno, zda se jedná o silniční nebo železniční.
Většina z již uvedených typů jevů této kategorie je vybavena četnými atributy, např. označením silnic, kódy
uzlových bodů, čísly příslušných stavebních objektů na
silnicích či dálnicích, druhy lanových drah, kódy letišť
a letištních drah. S mnoha atributy se počítá i u typu jevů z oblasti drážních komunikací. Do ZABAGED/I
však některé z nich vstoupí poněkud později, až po je-

jich upřesnění v příslušné správcovské databázi. Jedná
se např. o označení traťových a definičních úseků železnice, rozčlenění železnic na státní, regionální a soukromé atd. Je tedy zřejmé, že pořizování atributů vztahujících se k typům jevů kategorie "komunikace" vyžaduje
v nadměrném rozsahu plynulou kooperaci se správci
oborových databází.
Třetí kategorie se zabývá rozvodnými sítěmi a produktovody. K typům jevů zde náleží elektrárna, rozvodna
a transformovna, elektrické vedení, stožár elektrického
vedení, dálkový produktovod a dálkové potrubí a konečně přečerpávací stanice produktovodu. Atributy pak
obsahují jména a druhy elektráren, označení a napětí
u rozvoden a transformoven, označení vedení, označení
produktovodu a druh přepravovaného materiálu. I zde
se počítá s pořízením většiny atributů v pozdějším období.
Náplní čtvrté kategorie je vodstvo. Na úrovni typů jevů je zařazen zdroj podzemních vod, vodní tok, rozvodnice, vodní plocha, břehová čára, močál, akvadukt a několik přirozených a umělých objektů na vodních tocích,
k nimž náleží vodopád, přístav, brod, přehradní hráz
a jez a konečně plavební komora.
V rámci volby typů jevů bylo mj. stanoveno vymezení pojmu vodní tok, vodní nádrž a vodní plocha tak,
aby řešení vhodné pro následné digitální zpracování
nebylo v rozporu s příslušnými státními či oborovými
normami. Za vodní plochu se považují jednak přirozené i umělé vodní nádrže, jednak vodní toky širší než
5m.
K atributům náleží označení úseků vodních toků, kódy povodí, jména vodních toků a nádrží, označení
a příp. jména objektů na vodních tocích. Další atributy
postihují diferenciaci zdrojů podzemních vod.
Pátá kategorie je věnována územním jednotkám. Obsahuje pouze dva typy jevů, a to hranice správních jednotek a hranice chráněných území. V rámci atributů se
pak uvádějí kódy katastrálních území dle katastru nemovitostí i Českého statistického úřadu a jména i kódy
jednotlivých
kategorií chráněných území v souladu
s vyhláškou Č. 272/94 Sb.
Vegetací a povrchy se zabývá šestá kategorie. Jako typ
jevu se v ní uplatňují orná půda spolu s ostatními, dále
nespecifikovanými
plochami, chmelnice, ovocný sad
a zahrada, vinice, louka a pastvina, okrasná zahrada
a park, dále tři typy jevů věnované lesní půdě, a to se
stromy, křovinatým porostem a kosodřevinou. K dalším
náleží lesní průsek, osamělý strom a lesík, liniová vegetace a konečně rašeliniště. Jako samostatný typ jevu je
vedena i hranice užívání půdy.
Na rozdíl od předešlých kategorií jsou ve sledované
šesté kategorii zastoupeny atributy jen ve velmi malé
míře. Jedná se o výčet druhů liniové vegetace (tj. stromořadí, úzký pruh lesa a živý plot) a oddělení osamělého stromu a lesíku.
Náplní sedmé kategorie je reliéf. K typům jevů zde
náleží hranice geomorfologických jednotek, vrstevnice,
kótovaný bod a dále několik druhů geomorfologických
útvarů, k nimž lze počítat skalní útvary (včetně žebra
a skalnatého srázu), rokli a výmol, sesuv půdy a suť,
vstup do jeskyně, skupinu balvanů; poslední typ jevů je
tvořen osamělým balvanem, skálou a skalním sukem.
Atributy hrají podstatnou úlohu u geomorfologických jednotek, u nichž kódy umožňují provést jejich
hierarchizaci až na sedm úrovní. K dalšim atributům
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Kategorie

Pořadové
čislo typu
jevu

2-komunikace

2.01

Typ jevu

silnice, dálnice

Kód
typu
jevu

APOOI

Grafická
reprezentace

Kód
atributu

osa silnice, dálnice

NAMS

EXS

4-vod. stvo

4.02

vodni tok

BH 140

čára toku
(tok užší než 5 m)
osa toku
(tok širší než 5 m)

náležejí zejména hodnoty výšek vrstevnic a jména uvedených geomorfologických útvarů.
Závěrečná, osmá kategorie zahrnuje geodetické body.
Jako samostatné typy jevů zde figurují pouze body polohového bodového pole a výškového bodového pole.
V rámci atributů se pak u každého z polohových i výškových bodů uvádí příslušné označeni a souřadnice X,
YaZ.
Z uvedené volby kategoríí, typů jevů a atributů
v rámci výstavby ZABAGED/I
plyne, že byl brán
ohled nejen na obsah výchozi ZM 10 a databáze DIGEST, ale i na možnost budoucí tvorby nové generace
Základní mapy 1:10000 na základě ZABAGED/l.

Katalog objektů navazuje na "Seznam jevů ... " (viz
odst. 3), který podstatně rozšiřuje. Po dokončení se stane důležitou součástí dokumentace umožňující realizaci výstavby ZABAGED/l
na půdě nejen rezortních, ale
i externích pracovišť. Katalog objektů tvoří soubor katalogových listů, z nich každý je věnován jednomu typu
jevu. Navíc se rámci katalogu pro každou z osmi kategorií jevů zpracovává konceptuální model geometrie,
který graficky vyjadřuje obecné topologické relace typů
jevů v rámci kategorií i mezi kategoriemi.
V záhlaví katalogového listu se uvádí (v souladu se
"Seznamem jevů ... ") kategorie jevů a typ jevu s příslušným pořadovým číslem a kódem. Následuje jedna ze stěžejních položek, kterou představuje definice typu jevu.
Její znění se přebírá z nejnovějšího vydání státní nebo
oborové normy. V některých případech lze uvést pouze
nejdůležitější části definice; vždy však na takové úrovni
podrobnosti,
která by vyloučila případnou nejedno-

v

NAMVT
NAMVTK
NAMRO

Atribut

- označeni silnice, dálnice
- silnice neevidovaná
- silnice, dálnice v provozu
- silnice, dálnice ve výstavbě

- jméno toku
- označení úseku toku
- kód povodí 4. řádu,
v němž se tok nachází

značnost vymezení sledovaného typu jevu vzhledem
k jiným typům jevů nebo dokonce i atributům.
Dále se uvádí geometrická charakteristika analogového vyjádření typu jevu v ZM 10, která určuje, zda sledovaný typ jevu je bodový, čarový nebo plošný. Řada
z nich přitom dosahuje v závislosti na velikosti plošného rozměru charakteru bodového i plošného (např. budova), výjimečně i čarového a plošného (např. vodni
tok).
Další položkou katalogového listu je definiční bodová
množina vektorového obrazu typu jevu, jež je pro bodové
prvky vyjádřena bodem (definovaným na značce, např.
tovární komín nebo průsečíkem os, např. křižovatka),
pro čarové prvky samotnou čarou (např. cesta), osou
(např. silnice) nebo osou a obvodovou čarou (vodní tok
širší než 5 m) a konečně pro plošné prvky nepokrývající
souvisle státní území bodem (centroidem) plochy vymezené hranicemi užívání půdy (např. chmelnice). Plošné
prvky uzavírající se na plochu státního území jsou reprezentovány
souhrnem úseků svých hranic (např.
správní jednotky), což se odráží i v názvu příslušného
typu jevu.
K jednoduché orientaci mezi obsahem ZM 10 a ZABAGED/l
slouží položka s názvem číslo odpovídající
značky ZM 10, v níž se uvádějí všechna čísla značek,
převzatá ze Seznamu mapových značek ZM 10, zahrnující sledovaný typ jevu. Důležitou částí katalogového
listu je i informace o zdrojích geometrické a popisné
složky dat, na jejichž základě je obsah ZABAGED/l
budován (viz odst. 2).
Zvolený typ jevu se nemusí vždy v plném rozsahu
stát součástí obsahu ZABAGED/l.
Příslušná omezení
jsou stanovena kritérii výběru typu jevu, k nimž náleží
zejména časová, která uvádějí, zda sledovaný typ jevu
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vstoupí do databáze ihned či v pozdějším časovém období a dále prostorová, obsahující určitou minimální
hodnotu velikosti jako podmínku pro zařazení do ZABAGED/l. Je ponechán prostor i pro další, specifická
výběrová kritéria.
Velmi důležitou součást obsahu katalogového listu
tvoří ohodnocení kvality typu jevu, které obsahuje zejména údaje o jeho geometrické přesnosti, dále přesnosti
příslušných atributů (nabývají-Ii číselných hodnot) a některé další parametry.
Závěrečná část je věnována atributům. V záhlaví se
zde uvádí označení tabulky atributů, kód každého atributu, jeho hodnota, název a případně další údaje.
Katalogový list poskytuje i určitý prostor pro poznámky, jejichž pomocí lze upřesnit, doplnit či podrobněji vysvětlit libovolnou z jeho položek.

na řada dokumentace, která byla zpracována v Zeměměřickém úřadu jako nezbytný podklad již probíhající
realizace ZABAGED/l.
V současnosti se řeší problematika vnitřků intravilánů, výškopisu a otázky spojené
s kvalitou dat a jejich aktualizací.
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Nový systém průběžného
hodnocení kvality topografických
map

2. Dosavadní způsob hodnocení jakosti topografických
map
Příspěvek pojednává o výsledcích výzkumného úsilí kolektivu Katedry vojenských informací o území Vojenské akademie (VA) v Brně, věnovaného problematice
zabezpečování kvality topografického mapového díla.
Jde o problém velmi složitý, protože musí být zkoumán
a řešen jak z hlediska nových technických a technologických možností a ekonomických omezení, tak i z hlediska skutečného stavu mapového díla a potřeb jeho
uživatelů.
Zpracované' projektové řešení automatizovaného
systému průběžného hodnocení kvality topografických
map [13] má sloužit především k podpoře takto komplexně vnímaného problému efektivního rozhodování
o způsobech a postupu obnovy a modernizace topografických map.
Obsahem uvedeného projektu je zavedení nezbytných systémových změn v dosavadním hodnocení jakosti a užitné hodnoty topografických map vycházejících
z teoretických poznatků publikovaných v [I, 2, 6]. Zdokonalení se týká především rozšíření dosavadních postupů hodnocení
zavedením průběžného
sledování
změn jakosti a užitné hodnoty všech vydaných map
s možností prognózovat pravděpodobný
vývoj tohoto
stavu. Uvažovány jsou změny užitné hodnoty topografických map měřítek I: 25 000, I: 50 000, I: 100 000
a I :200 000, vyvolané:
a) změnami zobrazeného území,
b) změnami požadavků a potřeb uživatelů,
c) obnovou a modernizací těchto map, neboli aktivní
(řízenou) činností kartografů.

Základními dokumenty určujícími organizaci i způsob
provádění kontroly jakosti vydávaných topografických
map v podmínkách topografické služby Armády České
republiky (AČR) jsou směrnice [3] a [4]. Kontrole podléhá každý zpracovávaný a vydávaný mapový list. Jejím
cílem je především
a) zajistit dodržení stanovených obsahových a technických podmínek jejich tvorby,
b) zabránit převzetí nevyhovujících map do zásobování
(distribuce).
Rozhodujícími kritérii, podle nichž je posuzována jakost map, jsou úplnost a správnost základních prvků jejich obsahu a četnost výskytu hrubých, podstatných
a nepodstatných chyb. Samostatně jsou přitom hodnoceny tyto výrobní etapy:
- redakční příprava obsahu mapy,
- kartografické a litografické zpracování,
- polygrafické zpracování mapy.
Celkové hodnocení jakosti topografických map převzatých do zásobování je v závislosti na hodnocení uvedených výrobních etap vyjádřeno ve třech stupních:
I - výborná jakost,
2 - dobrá jakost,
3 - vyhovující jakost.
Výsledky tohoto hodnocení pak umožňují ovlivňovat
motivační prostředí zpracovatelských
organizací ve
prospěch zlepšování normované jakosti vydávaných topografických map. Reálný přínos těchto opatření pro
uživatele topografických map je však zcela závislý na
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3. Návrh systémových změn v hodnocení topografických
map
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Obr. 1 Návrh základní struktury systému hodnocení
topografických map (TM)

celkovém pojetí kontrolního systému počtu nově vydávaných map vzhledem k celkovému počtu map, které
jsou v hodnoceném období v zásobování.
Z uvedeného popisu v [3] a [4] vyplývá, že dosavadní
způsob hodnocení jakosti topografických map je orientován především na zajištění co nejvyšší jakosti práce
zpracovatelských organizací podle požadavků daných
norem a předpisů. Týká se pouze nově vydávaných
map a neuvažuje nevyhnutelnou degradaci užitné hodnoty všech ostatních dříve vydaných map. Rovněž nehodnotí úroveň koncepčního řízení obnovy a modernizace topografických map, které má při existenci různých technických a ekonomických omezení zásadní vliv
na zabezpečení co nejvyšší jakosti a užitné hodnoty mapového díla jako celku.
Nutno říci, že v tomto smyslu se dosavadní způsob
hodnocení jakosti topografických map v zásadě neodlišuje od způsobů používaných v zahraničí, např. podle
standardů [5].

Aby nový systém hodnocení topografických map mohl
sloužit k podpoře rozhodování o efektivních způsobech
a postupech jejich další obnovy a modernizace, musí
splňovat základní požadavky:
a) Požaduje se, aby nový systém hodnocení poskytoval
základní údaje o úrovni jakosti (a užitné hodnoty)
nejen nově vydaných map v okamžiku jejich převzetí do zásobování, ale též všech ostatních topografických map (jednotlivě i v rámci zadaných souborů)
z celého zájmového území, a to pro libovolně zvolený časový okamžik. Zároveň je požadováno, aby použitá kritéria i způsob hodnocení byly prověřeny
a maximálně přizpůsobeny uživatelským hlediskům.
b) Požaduje se takové zdokonalení a rozšíření systému,
aby umožňoval sledovat nejen jakost práce ve výrobních etapách, ale též všech předvýrobních etap včetně výzkumu, vývoje, projektování, plánování a řízení. Proto se předpokládá takový způsob nového řešení, který umožní porovnávat úroveň jakosti (a užitné
hodnoty) mapového díla jako celku a veškeré náklady na jeho obnovu a modernizaci, neboli zjišťovat
komplexní efektivnost této činnosti.
c) Požaduje se takový způsob výpočetního zpracování
výsledků hodnocení
topografických
map, který
umožní jejich bezprostřední vstup do systému plánování a řízení obnovy a modernizace topografických
map .
Návrh základní struktury nového systému hodnocení
topografickych map, postupu jeho řešení a funkčního
využívání je znázorněn na obr. 1. Podle tohoto schématu probíhaly i vlastní výzkumné a projekční práce.
4. Postup a výsledky výzkumu a projektování nového
systému
V rámci výzkumu a hodnocení výchozího stavu topografických map byly hodnoceny všechny topografické
mapy
měřítek
1 :25 000,
1 : 50 000,
1 : 100 000
a 1 :200 000 z celého zájmového území, vydané do konce roku 1993. K hodnocení byla použita tato kritéria:
- obsah map vzhledem k požadavkům platných předpisů,
- přesnost zobrazení obsahu map,
- aktuálnost obsahu map,
- úrovei\ technického zpracování,
- estetická úroveň jednotlivých mapových listů.
Porovnávací etalon pro tato hodnocení byl dán předpisem [14]. K odvození úrovně splnění krítéria aktuálnosti byl pro každou mapu zjišťován čas Ta, pro který
platí soulad obsahu hodnocené mapy se stavem zobrazeného území. Postup a výsledky hodnocení jsou uvedeny ve výzkumné zprávě [9] a slouží jako nezbytný
podklad k technické realizaci a zahájení provozu systému.
Výzkum a hodnocení charakteristik zobrazovaného
území zahrnuje řešení dvou stěžejních problémů, a to:
- hodnocení zájmového území z hlediska jeho významu pro uživatele topografických map,
- regionalizaci zájmového území z hlediska očekávané
rychlosti zastarávání obsahu topografických map.
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Hodnocení významu území pro uživatele vycházelo
z předpokladu, že naléhavost potřeby každé topografické mapy je podmíněna hospodářskými, vojenskými
aj. úkoly a záměry uživatelů, vztahujícími se k území
zobrazenému na příslušné mapě. Protože k vyjádření
stupně naléhavosti této potřeby nejsou k díspozici objektivní měřítka a postupy, bylo nutné využívat metod
expertních odhadů. Použitá hodnoticí kritéría, jejich
váhy a výsledky celkového hodnocení v pro každou
mapu jsou podrobně popsány ve výzkumné zprávě
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Regionalizace území z hlediska očekávané rychlostí
zastarávání topografických map vycházela z prokázané
závislosti tohoto jevu na stupni urbanizace území, nebo
též na stupni zaplněnosti obsahu map základními prvky
polohopisu. K řešení bylo využito jednak výsledků šetření četnosti změn v obsahu map zjištěných při jejich
2.,3. i 4. obnově ve vybraných typických lokalitách, jednak výsledků podrobného šetření stupně zaplněnosti
obsahu všech topografických map. Výsledkem je stanovení mezní doby zastarávání Tmez pro každou mapu,
v níž příslušná mapa ztrácí schopnost (z důvodů zastarání obsahu) sloužit účelu, pro který byla vytvořena.
Postup i výsledky tohoto řešení jsou podrobně popsány
ve výzkumné zprávě [II]. Výsledky slouží k výpočtu
očekávaného stupně zastarání kterékoli mapy ke zvolenému časovému okamžiku.
Průběžné hodnocení požadavků a potřeb uživatelů
zahrnuje sledování změn významu území pro uživatele,
změn vah kritérií k hodnocení jakosti a užitné hodnoty
topografických map i změn porovnávacího etalonu, respektive změn předpisů pro tvorbu a obnovu těchto
map. Vlastní systém pak umožňuje změny těchto vstupních parametrů bezprostředně promítnout do celkového hodnocení map. Předpokládá se však, že změny tohoto druhu nebudou příliš časté.
Aktuální soubor vstupních dat zabezpečujících provoz systému vychází především z údajů průběžné kontroly jakosti topografických map přebíraných od výrobních organizací do zásobování. Tyto údaje vstupují do
systému v pravidelných cyklech (od počátku roku 1994
jsou zkoušeny čtvrtletní cykly) ve formě "Hlášení o vydaných topografických mapách". Obsah i úprava tohoto hlášení je znázorněna na obr. 2.
Sledované parametry

mají následující

Obr. 2 Obsah a úprava hlášení o vydaných topografických
mapách

Soubory vstupních dat je možné vytvářet též na podkladě vypracovaných variant možného řešení obnovy
a modernizace topografických map, a to prostou simulací očekávaných (projektovaných) změn jejich jakostních parametrů. Forma simulovaných vstupních dat
může být v zásadě stejná jako u "Hlášení o vydaných
topografických mapách", viz obr. 2. Obsahem však budou pouze ty údaje, u nichž se při realizaci navrhovaných opatření předpokládají změny.
Vlastní systém hodnocení topografických
map je
v současné době vytvářen pomocí programového aparátu FoxPro v 2.0. Vytvořen je základní soubor vstupních
dat, který je pravidelně aktualizován. Stávající programové vybavení systému je popsáno v dílčí výzkumné
zprávě [12].
Základem řešení aplikačních úloh je výpočet úrovně
(individuální) užitné hodnoty j-té mapy i-tého měřítka
Vi]) (1) ve zvoleném T podle vztahu

význam:
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stavem zobrazeného území,
termín vydání mapy, respektive termín převzetí
uvažované mapy do zásobování,
odchylka obsahu hodnocené mapy v procentních
bodech oproti požadavkům platných předpisů,
počet kontrolních měření přesnosti polohopisu
mapy, vyhovujících požadavkům platných předpisů,
celkový počet kontrolních měření přesnosti polohopisu mapy,
srážka procentních bodů za sníženou jakost technického zpracování mapy,
srážka procentních bodů za nedostatky v estetické úrovni mapy,
počet výtisků (vyhotovení) kontrolovaného vydání mapy.

kde kromě již vysvětlených symbolů značí:
normovanou dobu vydání uvažované mapy,
m Ps - váhu hodnoticích kritérií pro s = 1,2, ... 6,.přičemž jejich velikost i příslušnost k hodnotlcím
kritériím vyplývá z tab. I.
Uvedené váhy hodnoticích kritérií byly získány zpracováním výsledku expertních hodnocení a vyhovují
okruhu uživatelů topografických map. Z praktických
důvodů jsou transformovány tak, aby pro užitnou hodnotu porovnávacího etalonu j-té mapy i-tého měřítka
V'(i)) (1) pro T =
platilo

T:

r:<::)

Podrobnější popis a zdůvodnění použitého způsobu
hodnocení a kvantitativního vyjádření úrovně jakosti
a užitné hodnoty topografických map je uveden v díl-
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Transformované váhy kritérii

I
2
3
4
5
6

Název kritéria

1:25000

1:50000

1:100000

1:200000

Obsah mapy
Přesnost zobrazení
Aktuálnost obsahu
Význam území
Jakost zpracování
Estetická úroveň

0,704
0,761
0,708
0,556
0,578
0,499

0,661
0,676
0,687
0,593
0,582
0,534

0,648
0,523
0,633
0,662
0,600
0,615

0,593
0,483
0,582
0,722
0,619
0,685

čích výzkumných zprávách [7] a [8]. Tam jsou podrobněji rozvedeny též další aplikační možnosti využití vytvořeného systému, zejména výpočtem
- aktuálního stavu (indíviduální) užitné hodnoty vydaných map,
- očekávaného stavu (indíviduální) užitné hodnoty vydaných map pro zvolený časový okamžik,
- společenské užitné hodnoty vydaných map,
- ukazatele efektivnosti k-té varianty obnovy topografického mapového díla apod.
Experimentální ověřování systému probíhá od počátku roku 1994. Základní datový soubor je udržován v aktuálním stavu na základě čtvrtletních hlášení o vydaných topografických mapách (obr. 2).
První významnou aplikační úlohou je sestavení pořadí souborů map měřítka I :25 000 a I :50 000 v rámci
mapových listů měřítka I : 100 000 podle úrovně jejich
užitné hodnoty ve zvoleném čase. Tento výsledek umožňuje objektivizovat rozhodování o pořadí obnovy těchto mapových souborů.
Další aplikační úlohy mohou být realizovány tak, jak
bude vznikat jejich reálná potřeba a jak se bude dařit
celý systém z hlediska provozního dotvářet. Jde zejména o zabezpečení jeho funkční bezporuchovosti, uživatelské přívětivosti a bezpečnosti.

Realizace výsledků řešení této výzkumné úlohy přináší
významné systémové změny v hodnocení jakosti a užitné hodnoty topografických
map a zprostředkovaně
i souborů digitálních topografických
dat, které jsou
z nich odvozovány.
Vytvořený systém umožňuje s podporou výpočetní
techniky průběžně sledovat aktuální stav jakosti a užitné hodnoty jak jednotlivých map, tak i mapového díla
v celku. Zároveň však umožňuje prognózovat vývoj některých rozhodujících prvků tohoto hodnocení v závislosti na očekávaném (předpokládaném)
rozsahu změn
zobrazovaného
území a projektovaných
změnách jakostních parametrů mapového díla. To vytváří kvalitativně zcela nové, objektivnější možnosti hodnocení
efektivnosti různých variant vědeckotechnických
a organizačních opatření plánovaných při obnově a modernizaci topografického mapového díla i celého topografického informačního systému.
Oproti stávajícímu způsobu hodnocení jakosti map
vypracované řešení výrazně preferuje potřeby uživatelů
a vytváří účinný nástroj k prosazování hledisek celospolečenské efektivnosti při vynakládání prostředků ze
státního rozpočtu.
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Možnosti využitia bázy údajov
CORINE land cover v kartografii

Jedným z d'alších príkladov, dokumentujúci možnosti
využívania satelitných údajov dial'kového prieskumu
Zeme (DPZ) aj v kartografii, je projekt Európskej únie
CORINE land cover. Ciel'om projektu je vytvoriť digitálnu bázu údajov o krajinnom kryte (land cover) Európy v mierke I: I00 000. Práce na uvedenom projekte
možno považovať za jednu z prvých vel'kých neexperimentálnych aplikácií satelitných údajov DPZ, spojenú
aj s kartografiou. D. Rhindt [10] označuje tento trend
ako "rýchle zmeny v technológiách mapovania, ktoré
využívajú údaje získané technikami DPZ". Napríklad
mapy [8] a [2] sú konkrétne ukážky, zostavené aplikáciou bázy údajov, vytváranej v rámci uvedeného projektu.

Program CORINE (Coordination oj lnjormation on
the Environment), s ciel'om vytvoriť informačný systém
o stave životného prostredia v krajinách Európskej
únie, sa začal realizovať v roku 1985. V roku 1991 sa na
zasadnutí ministrov životného prostredia európskych
krajín v Dobříši (Česká republika - ČR) rozhodlo, že
realizácia projektov Biotopes, Corinair a Land Cover
uvedeného programu sa rozšíri aj do krajín strednej
a východnej Európy. Rozhodujúcu časť prác na projekte Land Cover (za Slovenskú republiku - SR a ČR
koordinovaný firmou GISAT Praha), analógovú interpretáciu satelitných snímok územia SR, zabezpečuje od
roku 1994 Geografický ústav SAV v Bratislave [4].
Ciel'om príspevku je stručne charakterizovať metodický postup vytvárania bázy údaj ov v rámci projektu
CORINE land cover a poukázať na niektoré možnosti
jeho využiti a V kartografii.
Charakteristika metodiky vytvárania bázy údajov
o krajinnom kryte
Krajinný kryt [I] možno určovať prostredníctvom signifikantných vzhl'adových znakov objektov krajiny, ktoré
sa prejavujú na satelitných snímkach charakteristickými vzorkami - patternami (akceptovatel'ne homogénnymi), ktoré sú tvorené najmenej dvoma textúrami. Pod
pojmom textúra treba rozumieť plošnú premenlivosť
v usporiadaní tónov na snímke, znázorňujúcich objekty
- skupiny objektov zemského povrchu, ktoré sú príliš
malé nato, aby mohli byť identifikované na sním ke individuálne [3].
Detailnú charakteristiku uvedenej metodiky poskytuje technická príručka projektu [6]. Jej prehl'ad je publikovaný napr. v [4, 7]. Preto sa d'alej obmedzíme iba na
stručnú charakteristiku jej základných častí.
Časová a obsahová aktuálnosť informácií o krajinnom kryte súvisí s prvou časťou metodiky - prípravnými prácami a výberom vstupných údajov. Základným
zdrojom informácií o krajinnom kryte SR boli satelitné
údaje LANDSAT TM, získané v rokoch 1989 až 1992.

K termínu predspracovania
údajov a začatiu analógovej interpretácie (koniec roku 1993) boli najaktuálnejšie
a kvalitou najvyhovujúcejšie. Ďalšie doplňujúce zdroje
informácií použité pri interpretácii predstavovali topografické mapy v Gaussovom-Kriigerovom
zobrazení
v mierkach 1:50 000 a I :100 000, rozne tematické mapy,
mapy hlavných lesných druhova pod.) a letecké panchromatické čierno-biele snímky v mierke I :30 000.
Druhá časť metodiky je spojená s prípravou satelitných obrazových máp. Pre SR ich vytvorenie zabezpečilo
Národné aerokozmické laboratórium (National Aerospace Laboratory) v Holandsku. Z prác [II] a [9], ktoré
zovšeobecnili poznatky získané švédskou firmou Satellitbild, okrem iného vyplýva, že v mapovacích projektoch by mali byť použité iba geometricky upravené údaje DPZ (najma satelitné obrazové mapy).
Analógová (vizuálna) interpretácia je treťou časťou
metodiky. Prostredníctvom nej sú na satelitných obrazových mapách identifikované akceptovatel'ne homogénne triedy - vzorky (patterny) krajinného krytu podl'a jednotnej európskej legendy (pozri d'alej).
Najmenšia plocha krajinného krytu, ktorú možno
v rámci uvedenej metodiky identifikovať, je 25 ha, čo
predstavuje v mierke I: I00 000 štvorec so stranou
5 mm, kruh s polomerom 2,8 mm na satelitnej obrazovej mape a líniový objekt (napr. cestné a železničné komunikácie, d'alej vodné toky a pod.) širky 100 m a viac,
čo je na satelitnej obrazovej mape šírka I mm a viac.
V prípade spornej identifikácie niektorých tried je potrebné použiť informácie získané terénnym prieskumom.
Výsledkom analógovej interpretácie sú interpretačné
schémy, ktoré obsahujú areály tried krajinného krytu,
označené 3-miestnym číselným kódom (pozri legendu).
V metodike projektu je použitá analógová interpretácia satelitných údaj ov DPZ, a to najma z nasledujúcich
dovodov:
I. Definované
triedy krajinného
krytu v mierke
I :I00 000 sú z hl'adiska obsahu vel'mi heterogénne,
čo značí, že aj spektrálne charakteristiky objektov,
ktoré tvoria jednu triedu, sa možu od seba výrazne
odlišovať. Nedovol'uje to, aby mohli byť klasifikované počítačom do jednej triedy, iba na základe spektrálneho príznaku alebo textúry.
2. Akceptovanie
interpretačného
znaku "asociácia",
ako klasifikačného kritéria v rámci príslušného algoritmu obrazovej analýzy, je ťažko dosiahnutel'né.
3. Prírodné podmienky, ktoré vplývajú na spektrálne
vlastnosti objektov tvoriacich vzorky krajinného krytu sú pre tú istú triedu v rámci Európy, ale aj v rámci
jednotlivých krajín vel'mi heterogénne, čo komplikuje jej identifikovatel'nosť.
V d'alších dvoch častiach metodiky sú výsledky analógovej intepretácie digitalizované (vektorovým alebo
rastrovým sposobom) a ukladané do bázy údajov geografického informačného systému.
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Triedy krajinného krytu definované v kontexte projektu
CORINE land cover [2,41
1. Urbanizované a technizované areály (umelé povrchy)
1.1 Urbanizovaná
(mestská)
zástavba
1.1.1 Súvislá mestská zástavba
Areály, ktorých podstatná časť je tvorená zástavbou. Povrch
areálu tvoria najma rozne typy obytných domov, ulice, cesty
a iné umelé povrchy. Rozne formy vegetácie a holá poda sa vyskytujú iba sporadicky (v rámci areálu tejto triedy krajinného
krytu zaberajú plochu menšiu ako 20%).
1.1.2 Nesúvislá mestská zástavba
Areály, ktorých podstatná časť je tvorená zástavbou. Stavby
(najma rozne typy obytných domov, dopravné komunikácie
a umelé povrchy) sa striedajú s areálmi vegetácie (záhrad, trávnikov a pod.) a holej pody. Tieto objekty, hoci nevytvárajú
vel'ké súvislé plochy (s rozlohou cca 20 až 40% v rámci areálu
tejto triedy krajinného krytu), sú z hl'adiska prejavu na snimke
signifikantné.
1.2 Priemyselné,
obchodné
a dopravné
areály
1.2.1 Priemyselné a obchodné areály
Prevaha umelo dláždených areálov - betónom, asfaltom
a pod., takmer bez vegetácie. V rámci nich sa vyskytujú rozne
nebytové budovy a zariadenia, prípadne nepatrné plochy vegetácie. Do tejto triedy sa začlenia aj vojenské objekty, ako aj
vel'ké komplexy pol'nohospodárskych
budova zariadeni.
1.2.2 Cestná a železničná sieť a pril'ahlé areály
Cesty, železnice s pril'ahlými dopravnými zariadeniami (budovy staníc, skladov, násypy a pod.). Minimálna širka delimitovanej komunikácie je 100 m.
1.2.3 Areály pristavov
Infraštruktúra
areálov prístavov s mólami (pristavnými hrádzami) a lodenicami.
\.2.4 Areály letisk
Infraštruktúra areálov letísk: štartovacie a pristávacie dráhy,
servisné budovy, parkovacie plochy s pril'ahlými, najma trávnymi plochami. Do tejto triedy sa začlenia aj športové a vojenské letiská.
1.3 Areály ťažby, skládok
a výstavby
1.3.1 Areály ťažby nerastných surovin
Areály otvorenej povrchovej ťažby stavebných materiál ov (štrku, piesku a kameňa) alebo iných nerastných surovín.
1.3.2 Areály skládok (smetiská)
Areály skládok (smetisk) verejného odpadu, ale aj skládky materiálov po úprave - spracovani rud a pod.
1.3.3 Areály výstavby
Areály rozostavaných budov, priemyselných objektov a zemných prác.
1.4 Areály
umelej
(nepol'nohospodárskej)
zelene
1.4.1 Areály mestskej zelene
Areály vegetácie v rámci tried 1.1.1 a 1.1.2, ktorá je súčasťou
najma parkov a cintorínov.
1.4.2 Areály športu a zariadení vol'ného času
Areály táborísk, športových zariadení (dostihové dráhy, golfové ihriská a pod.) a parkov na oddych (ktoré sa nemusia nachádzať v obkolesení zastavaných ploch).
2. PoPnohospodárske areály
2.1 Orná pod a
2.1.1 Nezavlažovaná orná poda
Areály pol'nohospodárskej
pody na ktorej sa pestujú obilniny,
strukoviny, priemyselné plodiny, okopaniny a krmoviny (napr.
d'atelina a pod.). Do tejto triedy krajinného krytu patria aj záhrady na vol'né pestovanie (ako aj pod fóliou alebo sklom)
kvetín, liečivých rastlín, sadeníc strom ov, zeleniny a úhory.
Sem patria aj všetky u nás sezónne zavlažované polia.
2.1.2 Permanentne zavlažovaná orná poda
U nás sa nevyskytuje.
2.1.3 Ryžové polia
U nás sa nevyskytujú.
2.2 Trvalé kultúry
2.2.1 Vinice
Areály viníc.
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2.2.2 Ovocné stromy a plantáže ovocnín
Areály ovocných sadov, krov (červené a čierne ríbezle, maliny,
egreše a pod.), trvalých rastlín (napr. jahody) a chmel'níc.
2.2.3 Olivové sady
U nás sa nevyskytujú.
2.3 Areály tráv
2.3.1 Lúky a pasienky
Areály tráv využívaných pol'nohospodársky na kosenie a pasenie dobytka (trvalé, dočasné a umelé pasienky).
2.4 Heterogénne
pol'nohospodárske
areály
2.4.1 Jednoročné plodiny s trvalými kultúrami
Areály vytvorené striedaním jednoročných a viacročných kultúr - plodin na jednotlivých parcelách pody.
2.4.2 Mozaika poli, lúk a trvalých kultúr
Areály vytvorené striedaním parciel s jedno a viacročnými plodinami. Patria sem záhradné osady pri mestách a malé súkromné poli a pri dedinách.
2.4.3 Prevažne pol'nohospodárske
areály s výrazným podielom prirodzenej vegetácie
Areály pol'nohospodársky obrábanej pody s roztrusenými plochami prirodzenej vegetácie.
2.4.4 Pol'nohospodársko-Iesné
areály.
U nás sa nevyskytujú.
3. Lesné a poloprírodné areály
3.1 Lesy
3.1.1 Listnaté lesy
Areály listnatých stromov, ktorých podrast možu tvoriť kry.
3.\.2 Ihličnaté lesy
Areály ihličnatých stromov, ktorých podrast možu tvoriť kry.
3.1.3 Zmiešané lesy
Areály s približne rovnakým zastúpenim listnatých a ihličnatých stromov, ktorých podrast možu tvoriť kry.
3.2 Kroviny
alebo trávne
areály
3.2.1 Prirodzené lúky
Areály prirodzených trávnych porastov s rozptýlenými krami.
3.2.2 Vresoviská a slatiny
Areály nízkej, hustej (prevažne zapojenej), krovitej vegetácie (do
tejto triedy krajinného krytu sa začlenia areály kosodreviny).
3.2.3 Tvrdolistá vegetácia
U nás sa nevyskytuje.
3.2.4 Prechodné leso-kroviny
Areály krovitej alebo bylinnej vegetácie s rozptýlenými stromarni. Táto trieda može byť reprezentovaná aj roznymi vývojovými štádiami lesa.
3.3 Holiny
s riedkou
vegetáciou
alebo bez vegetácie
3.3.1 Pláže, duny, piesky
U nás sa nevyskytujú.
3.3.2 Skaly
Areály skál - foriem bralného reliéfu.
3.3.3 Areály s riedkou vegetáciou
Areály xerotermných tráva krov, ktoré sa viažu na krasový reliéf (napr. škrapové poli a, svahy planín a pod.) a riedke alpínske lúky (tvorené trávnymi spoločenstvami a holými skalami).
3.3.4 Spáleniská
Areály po súčasných požiaroch vegetácie.
3.3.5 I.:adovce a večný (trvalý) sneh
Areály l'adovcov a trvalých snehových poli.
4. Zamokrené areály
4.1 Vn ú trozems ké mokrade
4.1.1 Močiare
Areály prirodzených močiarov.
4.1.2 Rašeliniská
Areály rašelinísk.
4.2 Prímorské
mokrade
U nás sa nevyskytujú.
5. Vody
5.1 Vnútrozemské
5.1.1 Vodné toky
Prirodzené vodné toky alebo umelé kanály minimálnej
100m.
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5.1.2 Vodné plochy
Prirodzené alebo umelé vodné plochy (rybníky, jazerá, nádrže).
5.2 Morské
U nás sa nevyskytujú.

Význam vytváranej bázy údajov o land cover
pre kartografiu
Základné topografické mapy v tradičných mierkach
I :25 000 až I:I00 000 poskytujú predovšetkým korektné
údaje o georeliéfe a konvenčné, ale časove ohraničené
informácie o stave prirodných daností a o spoločenských a hospodárskych dielach na zemskom povrchu.
Predstavujú všeobecné kartografické vyjadrenie súčasnej krajiny a jej využitia. V tomto zmysle je čiastočná
podobnosť s koncepciou mapovania land cover. Priestorovo korektný a časovo aktuálny stav o krajine je nevyhnutným vstupom všetkým plánovacích
zámerov
a decizívnych riešení. Predstavená klasifikačná schéma
land cover v mierke I: I00 000, hod nepochybne ponúka úvodnú bázu prehl'adných priestorových analýz, najma v územnom plánovaní, móže sa pre lokálne riešenifl
zdať priliš generalizovaná. Obsahove ohraničené, priestorove a časove aktuálne údaje o krajinnom kryte však
poukazujú na dynamiku zmien v jednotlivých častiach
krajiny a zároveň na potrebu inovácie ich mapovej bázy
aj v detailných mierkach.
Údaje DPZ, a najma informácie získané interpretáciou týchto údajov, sú optimálne využitel'né v kombinácii s prvkami obsiahnutými v existujúcich topografických alebo tematických mapách. Folving a Denegre [5]
rozlišujú 3 základné kombinácie údajov DPZ s topografickými a tematickými mapami:
a) kombináciou
neinterpretovanej
satelitnej snímky
s prvkami topografickej mapy vzniká "všeobecná satelitná obrazová mapa",
b) kombináciou prvkov topografickej mapy s interpretovanou satelitnou snímkou vzniká "tematická obrazová mapa" (na podklade topografickej mapy),
c) kombináciou
neinterpretovanej
satelitnej snímky
s prvkami tematickej mapy vzniká "tematická obrazová mapa" (na podklade satelitnej snímky).
Bázu údajov o land cover SR v mierke I: I00 000 odporúčame aplikovať v kartografii, najma podl'a kombinácie v písmene b). Predpokladáme, že v našich podmienkach sa budú údaje o land cover využívať aj
v kombinácii s prvkami tematických máp. Tematická
obrazová mapa vytvorená na podklade topografickej,
prípadne tematickej mapy, kombinovanej s interpretovanou satelitnou snímkou (reprezentovanou napr. údajmi o land cover), móže mať niekol'ko modifikácií:
- mapa land cover obsahujúca všetky triedy, ktoré boli
identifikované napr. na území SR, alebo v iných krajinách (podl'a uvedenej legendy land cover), v kombinácii s vybranými prvkami topografickej mapy
(napr. vrstevnicami, popisom, komunikáciami, riečnou sieťou a pod., pozri napr. [2, 8]),
- mapa vybraných tried land cover obsahujúca iba niektoré z identifikovaných tried, prípadne triedy nové,
ktoré vznikli spojením vybraných tried legendy
(napr. orná póda, lesy apod.) s prvkami topografickej mapy,
- kombinovaná mapa land cover obsahujúca všetky
identifikované triedy v spojení s vybranými prvkami
topografickej mapy a ďalšími prvkami existujúcich

tematických máp (napr. hranicami národných parkov, biotopov, kultúrnohistorickými
objektmi, turistickými značkami a pod.), ktoré móžu zobrazením na
jednej mape poskytnúť viac informácií o sledovaných častiach zemského povrchu,
- mapa zmien land cover obsahujúca napr. vybrané
triedy land cover a údaje o identických triedach,
avšak z ďalších časových horizontov, získaných z tematických alebo topografických máp. Porovnaním
údajov o land cover z róznych časových horizontov
možno identifikovať zmeny, ktoré prebiehajú v krajine, napr. vplyvom l'udských aktivít a pod.

Báza údajov CORINE land cover je v SR prvá, ktorá
bola vytvorená pomocou satelitných snímok a zároveň
je kompatibilná s analogickými bázami údaj ov vytvorenými v ďalších európskych krajinách. Doteraz vydané
mapy, napr. [2, 8], naznačujú základné možnosti aplikácie tejto bázy údaj ov aj v kartografii, najma pri tvorbe
tematických máp v mierkach I: I00 000 a menších. Začali sa experimentálne práce spojené s prípravou bázy
údajov pre mierku 1:50 000 [4]. Kombinácia údajov
o land cover s vybranými prvkami topografických, prípadne tematických máp dovolí vytvárať nové, netradičné tematické mapy, využitel'né pri riešení problémov
praxe aj výskumu.
LITERATURA:
[I] BURLEY, T. M.: Land use or land utilization? Professional Geographer, 13, 1961, s. 18-20.
[2] CORINE Land Cover: Map Sheet C8 (Cork) and C7 (Dublin). Brussels, European Commission 1995.
[3] FERANEC, J.-OŤAHE~,
J.: Land cover forms in Slovakia identified by application of colour infrared space photographs at the scale 1:500000. Geografický časopis, 44,
1992, Č. 2, s. 120-126.
[4] FERANEC, J.-OŤAHE~,
J.-PRAVDA,
J.-HUSÁR,
K.: Formy krajinného krytu identifikované v rámci projektu CORINE Land Cover. Geografický časopis, 46,
1994, č. I, s. 35-48.
[5] FOLVING, S.-DENEGRE,
J: Methods for Combining
Satellite - Derived Information with that Obtained from
Conventional Sources. In: Thematic Mapping from Satellite Imagery. [A Guide Book.] Ed. J. Denegre. Oxford, EIsevier 1994, s. 47 -62.
[6] HEYMANN,
Y.-STEENMANS,
CH.-CROISILLE,
G.-BOSSARD,
M.: CORINE Land Cover. [Technical
Guide.] Luxembourg, Office for Official Publications of
the European Communities 1994. 136 s.
[7] KOLÁŘ, J.: CORINE Land Cover. Životné prostredie, 5,
1992, s. 237-238.
[8] Mapa CORINE Land Cover de Catalunya 1:250 000. Barcelona, Institut Cartographic de Catalunya 1993.
[9] RASH, H.: Mapping of vegetation, land cover and land
use by satellite-experience and conclusions for future project applications. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 60, 1994, s. 265-271.
[10] RHINDT, D.: Mapping for the New Millenium. In: Proceedings of the 16th International
Cartographic Conference, Vol. I. Ed. P. Mesenburg. Bielefeld, ICA 1993,
s.3-14.
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MicroGEOS - nástroj pro vedení
digitální katastrální mapy

2. Požadavky na grafický systém pro vedení digitální
katastrální mapy

d) uchování časových informací o provedené změně
vDKM,
e) vstupy a zobrazování seznamu souřadnic v databázovém a libovolném textovém tvaru, ve standardním
výměnném formátu DKM, ve formátu rastrových dat
.CIT, .RLE,
f) výstupy ve standardním výměnném formátu, textovém formátu pro seznamy souřadnic, protokoly
a formuláře,
g) grafické výstupy pro zaměřování změn OKM (kopie
části DKM se seznamem souřadnic) v provedení podle vyhlášky č. 126/93 Sb., na laserové tiskárně nebo
plotru,
h) souřadnicové výpočty geodetických úloh potřebné
pro kontrolu zpracované změny, funkce pro ověření
geometrické korektnosti prováděné změny a funkce
pro automatizované sestavení formuláře výpočtu výměr parcel a jejich dílů jako kontrolní sestavení
z údajů geometrického plánu.
i) kontroly topologické správnosti grafického souboru
DKM, obsahující jedenáct samostatných topologických kontrol na libovolné tematické skupiny DKM,
j) kontroly kvality porovnáním výměr parcel grafického souboru DKM a databázového SPI s výsledným
textovým protokolem chyb, který identifikuje nesoulady ve výměrách a počtech parcel obou souborů.

Problematika digitálních map byla ve VúGTK řešena
již mnoho let. Dokladem jsou výzkumné zprávy a oponentní posudky řady resortních odborníků jako Ing.
M. Roule, CSc., Ing. J. Čálka, Ing. V. 'Šťastného, 'Ing.
A. Kurze a v poslední době zejména Ing. J. Pražáka.
S využitím všech dostupných informací pro vedení
souboru geodetických informací (dále jen SGI) byl ve
VÚGTK vyvinut technologický software MicroGEOS
jako nadstavba nad obecným programovým prostředkem MicroStation. Opatřením Ceského úřadu zeměměřického a katastrálního (dále ČÚZK) ze dne 30. března
1995, č.j. 598/1995-23, byl pro vedení digitální katastrální mapy (dále jen DKM) ustanoven v resortu
ČÚZK grafický systém MicroGEOS jako jediný a jednotný software.
Způsob vedení dat DKM vyžaduje splnění některých
specifik, které např. při tvorbě DKM nejsou podstatné.
Hlavní požadavky, kladené na software pro vedení
DKM, které museli autoři systému MicroGEOS vyřešit,
byly:
a) provozovatelnost na počítačích řady PC v počítačové
síti PC-LAN instalované na všech katastrálních úřadech ČR,
b) export a import dat ve vyhlášeném výměnném formátu dat v rozsahu libovolného výřezu DKM,
c) interakce se SPI, který je uložen na serveru, dotaz do
databáze SPI přímo z grafického obrazu DKM, rychlá informace o atributech obsahu DKM (liniích, textech, značkách) a o výměře parcely z grafického souboru,

Systém MicroGEOS pro vedení DKM pracuje jak s aktivními výkresy grafických souborů DKM, tak s referenčními výkresy těchto grafických souborů. Autoři využili možnosti práce systému MicroGEOS s referenčními výkresy pro dokonalou ochranu DKM. Změny je
možno provádět pouze na aktivním výkresu, ale dotazy
do relační databáze a dotazy na atributy prvků grafického souboru DKM (linie, texty, mapové značky) je možné provádět i na referenčním výkresu.
Typy výkresů systému MicroGEOS:
- DKM grafický soubor digitální katastrální mapy,
- DGP grafický soubor digitálních geometrických plánů,
- DGN dočasný (pomocný) grafický soubor,
- DGE grafický soubor pro označení chyb,
- PČB grafický soubor pro označení čísel podrobných
bodů.
Způsob práce při aktualizaci DKM zajišťuje ochranu
grafického souboru DKM. Při zpracování a kontrole geometrického plánu se grafický soubor DKM zobrazuje zpracovateli pouze jako referenční.
Soubor pro změnu DKM vstupuje do systému MicroGEOS:
a) ve formě grafického souboru dat ve výměnném formátu,
b) textovém formátu seznamu souřadnice, případně jako
c) vstup souřadnic a čísel bodů z klávesnice.
Postup práce při aktualizaci DKM je následující. Do
prázdného aktivního výkresu .DGN s připojeným referenčním výkresem DKM se načte seznam souřadnic

Datová základna Katastru nemovitostí České republiky
(dále jen KN) je vedena převážně v souborech popisných a grafických informací s různou úrovní automatizovaného zpracování. Zatím co soubor popisných informací (dále jen SPI) je veden převážně automatizova-,
ně, soubor geodetických informací je na začátku obtížné cesty převodu grafických dat KN do digitální formy.
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (dále VÚGTK) se v minulosti znaČně podílel na
softwarových a technologických nástrojích pro vedení
SPI KN a jména jako Doc. O. Válka, Ing. M. Kotal
a zvláště Ing. Z. Souček, zůstanou spojena s tímto obdobím automatizace SPI.
Systém SPI je dosud provozován v databázovém prostředí dBASE. Připravovaná nová generace systému bude pracovat v mnohem výkonnějším databázovém prostředí. Testovací výkonnostní zkoušky ukazují, že pro
KN, kde je třeba provádět kombinace transakcí náhodného zápisu, jednoho náhodného čtení a ukládání rozsáhlých binárních objektů, je nejvýhodnější databáze
Oraele 7.
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změněné části kresby s udáním čísla záznamu podrobného měření změn (ZPMZ). Dále se zpracovatel změny
přepne do aktivního výkresu .DGP geometríckých plánů, kde provede vlastní kresbu na.základě připojen~ho
referenčního výkresu .DGN, kde JSou zobrazeny tecky
a úplná čísla podrobných bodů. Pokud zpracovatel geometrického plánu předá zpracovanou změnu pro aktualizací (vedení) DKM ve výměnném textovém formátu
DKM, vstupuje tento soubor do systému MicroG~OS
přes jeho konverzní funkci a načítá se přímo do aktIvního výkresu .DGP geometrických plánů.
Zpracovaný geometrický plán, (po provedených kontrolách grafické a textové správnosti), se po nabytí jeho
právní účinnosti převede z grafického souboru .DGP
pro výkresy geometrických plánů do souboru .DKM
katastrální mapy. Pouze při této pracovní operaci je na
krátký čas DKM v aktivním stavu. Převod z .DGP geometrických plánů do .DKM se provádí automaticky na
základě identifikace prvků změněné části mapy, zobrazené v grafickém souboru .DGP, které mají atributy linie, textu a značek označeny číslem převáděného
ZPMZ. Tento převodní "filtr" umožní automatické přenesení jen elementů takto označených.
S tímto jednoduchým postupem se vystačí v převážné
většině případů, kdy je třeba promítnout nový geometrický plán do DKM.
Pro rozsáhlejší změny je třeba použít funkci MicroGEOS "select" a vybrat z referenčního výkresu DKM
všechny elementy patřící plošnému objektu (parcele)
a převést je z referenčního výkresu .DKM do aktivního
výkresu .DGP geometrických plánů, kde se zpracuje geometrický plán včetně potřebných kontrol. Po nabytí

právní účinnosti geometrického plánu se stará část vyselektovaných objektů (parcel) nahradí automatickým
převodem celé této části za část aktualizovanou.
4. Závěr
Systém MicroGEOS pro vedení DKM je technologický
software zajišťující kompletní kontrolu nových grafických souborů (mapování, geometrické plány apod.),
které budou katastrální úřady přebírat jako aktualizační grafické soubory pro vedení DKM. Kvalita takto
převzatých souborů bude nepoměrně vyšší vzhledem
k možnostem provádět kontroly, které programový systém MicroGEOS nabízí. Na straně druhé dotazy a výstupy z DKM pro vnější uživatele budou v těchto katastrálních územích "na počkání".
Přístupovými právy k jednotlivým výkresům je DKM
dostatečně ochráněna proti případnému poškození grafického souboru DKM při praktické každodenní manipulaci na katastrálních úřadech.
Do redakce došlo: 25. 5. 1995
Lektoroval:
Ing. Adolf Vjačka.
Katastrální úřad v Opavě

Dovětek lektora:
MicroGEOS je použitelným základním nástrojem pro
vedení DKM. Jeho tvůrce i katastrální úřady nyní čeká
náročný proces zapracování výkonných zaměstnanců
a zapojování do technologie vedení katastrálního operátu v podmínkách, kdy DKM bude např. svou přesností závislá na použitých mapových podkladech.

Modelovanie a kartografické
zobrazovanie vodnej erázie pody
s využitím GIS-u a údajov
Landsat TM

Mgr. Jaroslav Hofierka.
katedra kartografie. geoinformatiky
a DPZ PrírF UK v Bratislave.
RNDr. Marcel ~úri.
Geografický ústav SAV v Bratislave

Úvod

Vodná erózia pody je problematika, ktorá sa pomerne
často rieši v prostredí geografických informačných systémov (GlS) [I, 4, 7, 9, 14]. Je to vcelku pochopitel'né,
keďže ide o komplexný problém vyžadujúci údaje o atmosferických, vegetačných, podnych, morfometrických
a iných podmienkach na danom území. GIS predstavuje prirodzené prostredie na riešenie úloh tohto typu.
Vychádza sa zvyčajne z eróznych modelov bežne používaných v pol'nohospodárskej praxi (napr. model. USLE
[20]), pričom snahou je parametre modelu napllllť z dostupných zdrojov - zo zdigitalizovaných mapových
podkladov, terénnych meraní, alebo na základe spracovania údajov dial'kového prieskumu Zeme (DPZ). Metódy implementované v GIS-och a systémoch na spracovanie údajov DPZ umožňujú niektoré parametre
vstupujúce do modelov vypočítať - napr. tie, ktoré vychádzajú z vlastností reliéfu, vegetačného alebo podneho pokryvu.

V tejto súvislosti je však potrebné poznamenať, že
mechanická aplikácia niektorých eróznych modelov
v prostredí GIS-u mMe byť príčinou chybných výsledkov. Vačšina empirických modelov nevznikla s ciel'om
ich implementácie v prostredí GIS-u, ale priamo v pol'nohospodárskej praxi. Klasickým príkladom je už vyššie spomínaný model USLE, ktorý predpovedá odnos
podnej hmoty, ale už nie jej ukladanie. Čiže pri jeho
použití musíme vopred vylúčiť plochy, kde dochádza
k ukladaniu materiálu. V opačnom prípade sa vypočíta
erózia aj tam, kde nie je. Značným problémom sú aj
princípy, z ktorých tento statický, jednodimenzionálny
model vychádza - USLE sa aplikuje na jednotlivé svahy polí často reprezentované v prostredí GIS-u po Iygónmi. Vypočítané hodnoty predstavujú priemerný odnos podnej hmoty za celý rok, bez vačších možností
analyzovať dynamiku modelovaného javu v kratších časových intervaloch. Tento postup sa v minulosti zvo.lil
zrejme kvoli zjednodušeniu postupu výpočtu. V reahte
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je však proces vodnej erózie pody v zásade spojitým javom, ktorého hodnoty sa menia v priestore aj v čase.
Cieľom príspevku je v modelovom území Trnavskej
pahorkatiny poukázať na možnosti modelovania a kartografického zobrazovania spojitých priestorových fenoménov na príklade vodnej erózie pody s využitím
údajov a metód GIS a DPZ. Zameriavame sa na využitie nových fyzikálnych prístupov modelovania tohto javu, vychádzajúcich z teórie fyzikálnych polí. Doraz kladieme na potrebu opustenia polygónového a statického
prístupu, na využívanie metód interpolácie a geometrickej analýzy, ako i na využívanie spektrálnych trans formácií družicových údajov Landsat TM na odhad niektorých vstupných parametrov do eróznych modelov.
Poukazujeme na potrebu použitia adekvátnych sposobov kartografického zobrazovania výsledkov dynamického modelovania (3D vizualizácia, animácie, časové
rezy a pod.).
Modelovanie vodnej erózie pódy na základe teórie jednotkovej sily toku
Moore a Burch [II, 12] ukázali, že Yangova teória jednotkovej sily toku (Yang 1973, pozri [II]) može byť použitá pri modelovaní transportačnej kapacity povrchovo tečúcej vody a taktiež aj pri výpočte intenzity erózno-akumulačných
procesov pre menej kohezívne pody
na svahoch. Ďalej ukázali, že prúd sedimentov na jednotkovú šírku toku možno vyjadriť vzťahom:
q, =~q.I+0.4{3sin(0)1.3{3
nO.6{3 ,

,

(I)

kde p je hustota vody [kgm-3], n je Manningov koeficient drsnosti povrchu, {3 a g sú koeficienty charakterizujúce vlastnosti sedimentačných častíc pody, O je uhol
sklonu reliéfu v danom bode, q, = Asi je povrchový odtok [m3 S-I m-I], aproximovaný špecifickou prispievajúcou plochou As [m2 m-I] a rozdielom intenzity vodných
zrážok a infi1tračnou rýchlosťou - zrážkovým prebytkom i [ms-I]. Infiltračná rýchlosť može byť vyjadrená
napr. Greenovou-Amptovou
rovnicou s viacerými podnymi parametrami (napr. hydraulická konduktivita, deficit podnej vlhkosti, celková infiltračná hÍbka).
Intenzita erózie a akumulácie E[kgm-2s-1]
sa vypočíta ako smerová derivácia 2-dimenzionálneho
skalárneho pol'a vyjadrujúceho priestorové rozloženie hodnot
prúdu sedimentov na jednotkovú šírku toku (I) v protismere gradientu:
qs = f(x, y),
E= óqs
ós'
óf
óf
E=-=-cos
ÓS

óx

obzor
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Smerová derivácia bezrozmerného tvaru tohto vzťahu
sa nazýva index topografického potenciálu pre eróziu
a akumuláciu E * [9, 13]:
E* = óT*
ÓS

'

*=(~
T

22.13

) 1.4( sine O) ) 1.3
0.0896·

Tento vzťah modeluje len relatívne priestorové zmeny
intenzity erózneho a akumulačného procesu zanedbáyajúc zmeny vo vlastnostiachpody
(hlavne zrnitosť
a infiltračnú kapacitu) a takisto zmeny drsnosti povrchu reliéfu. Vzťah (4) predstavuje vlastne len vplyv reliéfu na intenzitu erózie a akumulácie. Hoci sa može
zdať, že ide o značné zjednodušenie alebo porovnanie
s metódami DPZ [18] a predbežnými terénnymi meraniami [19], poukazuje na sl'ubné aplikácie. Na monokultúrnych plochách na ornej pode s malými zmenami
v zrnitostných vlastnostiach sa index topografického
potenciálu približuje výsledkom vzťahu (2).
V porovnaní s modelom USLE model ERDEP vychádza z fyzikálnej podstaty procesu erózie a akumulácie. Vzťah platí pre daný časový moment a je aplikovatel'ný pre jednotlivé zrážkové udalosti významné z hl'adiska erózie. Výsledné hodnoty modelu sa integrujú pre
celé relevantné časové obdobie. V modeli ERDEP je
v porovnaní s modelom USLE lepšie zahrnutý vplyv reliéfu (prostredníctvom
sklonu, normálovej
krivosti
v smere spádovej krivky a špecifickej prispievajúcej
plochy). Vplyv vegetačného pokryvu a pOdnych vlastností na erózno-akumulačný proces vyjadruje Manningov koeficient drsnosti povrchu n a koeficienty {3, y.
Pred aplikáciou tohto modelu možeme určiť tie parametre, ktoré sú na danom území relatívne konštantné,
resp. majú nepodstatný vplyv na výsledok modelovania. Ich určenie závisí od konkrétnych podmienok
a vel'kosti skúmaného územia. Všeobecne sa dá povedať, že z hl'adiska zmien v intenzite erózno-akumulačných procesov je rozhodujúci vplyv reliéfu, priestorovej
krajinnej štruktúry a vlastností povrchu, po ktorom tečie voda. Charakter modelu ERDEP umožňuje na jav
vodnej erózie aplikovať teóriu 2-dimenzionálnych skalárnych polí (2). Na záver poznamenávame,
že tento
prístup má širšiu aplikovatel'nosť a nie je obmedzený
len na proces vodnej erózie pody [5].
Údaje DPZ ako vstup do modelov erózie pódy

óf .
a+-sm a
óy'

kde a je expozícia reliéfu a s je úsek spádovej krivky.
Tento vzťah predpokladá, že erózia je transportačne
limitovaná. Tento model sme nazvali mode lom ERDEP.
Ked'že však vačšina parametrov tohto modelu vyžaduje pomerne náročné terénne a laboratórne merania,
v praxi možeme na územiach s relatívne homogénnymi
podnymi vlastnosťami použiť zjednodušenú verziu vzťahu, ktorý vyjadruje vplyv reliéfu na proces vodnej erózie:

Údaje DPZ umožňujú operatívne získavať priestorové
informácie o krajine. Do eróznych modelov vo všeobecnosti vstupuje celý rad parametrov, ktoré charakterizujú relevantné vlastnosti komponentov krajiny - reliéfu,
pody, vody, vegetácie, atmosféry - vzájomne prepojených jednotlivými subprocesmi. Aplikácie DPZ v modelovaní erózno-akumulačných
procesov nachádzajú
svoje miesto predovšetkým v subsystéme vstupov. Doposial' najvačšia pozornosť sa venovala využitiu údajov
DPZ v empirickom modeli USLE [napr. 6, 14], kde
z nich boli odvodené parametre pokryvnosti pody (C),
podnej erodovatel'nosti (K) a protieróznych opatrení
(P). Erózne modely vychádzajúce z fyzikálnych prístupov však otvárajú možnosti na efektívnejšie využitie ta-
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Spektrálny index greenness koreluje s niektorými charakteristikami zelenej vegetácie (index listovej pokryvnosti, množstvo zelenej biomasy), brightness je mierou
vlastností, ktoré majú vplyv najma na celkovú odrazívosť pody (vlastnosti podnych častíc, vlhkosť, drsnosť
povrchu), wetness koreluje s obsahom vody v pode a vegetácii. Kombinácia uvedených troch spektrálnych indexov dává najma v pol'nohospodárskom
type krajiny
dobré predpoklady pre odvodenie empirického vzťahu
na výpočet Manningového koeficientu drsnosti n vstupného parametru do modelu ERDEP. Na odhad
~ohto parametru sme v tejto práci použili iba spektrálny
Index greenness, ktorý umožňuje z priestorového a časového hl'adiska diferencovať najma rozdielny vplyv
vlastností pokryvu zelenej vegetácie a pody bez vegetácie. Z hl'adiska študovaného územia a použitých údajov
družice Landsat TM ide o akceptovatelné zjednodušenie. Vzhl'adom na komplikovanosť spektrálneho prejavu pody a vegetácie v roznych štádiách vývoj a [pozri
napr. 2] však tento prístup vyžaduje doslednú analýzu
možností použiti a kombinácie všetkých troch spektrálnych indexov vo vzťahu ku kvalitatívnym a kvantitatívnym parametrom objektov krajiny, čo bude predmetom
d'alšieho štúdia.

:1:
... erozla
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1 >

Použité údaje a metodika
Obr. 1 Topografický potenciál pre eróziu a akumuláciu
(hodnoty v g m-2s-1)

kých vlastností digitálnych údajov DPZ ako je objektivita meranej veličiny (elektromagnetickej
radiácie),
sch.opnosť postihnúť časovú a priestorovú dynamiku
zmlen vlastností komponentov krajiny a možnosť získania kvantitatívnej informácie.
Vo výskume erózie pody z údaj ov DPZ sa popri tradičných prístupoch analógovej interpretácie a digitálnych metód klasifikácie využívajú aj prístupy spektrálnych transformácii [pozri 16, 17]. výpočtom spektrálnych
indexov sa v štruktúre družicových údajov zvýraznia tie
vlastnosti študovaných objektov krajiny, ktoré majú
vzťah k niektorým parametrom
eróznych modelovo
Z hfadiska analýzy procesov erózíe a akumulácie sú zaují~avé najma vlastnosti vegetačného pokryvu (typ, listova pokryvnosť, množstvo nadzemnej biomasy) a vlastnosti povrchovej vrstvy pody (vlhkosť, obsah humusu,
farba). Spektrálne indexy umožňujú odvodiť požadovaný parameter z empiricko-štatistických
závislostí vychádzajúcich z analýzy vzťahu medzi spektrálnymi
vlastnosťami objektov krajiny a parametrami eróznych
modelov, pričom ich kalibráciu je potrebné uskutočniť
na základe terénnych meraní.
V príspevku uvádzame príklad použitia indexov
greenness, brightness a wetness, spektrálnej transformácie nazývanej Tasseled Cap [3], ktoré predstavujú lineárnu kombináciu radiačných hodnot 6 spektrálnych kanálov družice Landsat TM:
Brightness = 0.3037TMl + 0.2793TM2 + 0.4743TM3
0.5585TM4 + 0.5082TM5 + 0.1863TM7,
Greenness = -0.2848TMI-0.2435TM2-0.5436TM3
0.7243TM4 + 0.0840TM5-0.l800TM7,
Wetness = 0.1509TMl + 0.1973TM2 + 0.3279TM3
0.3406TM4-0.7112TM5-0.4572TM7.

+
+
+
(6)

Prístupy modelovania vodnej erózie pody prezentujeme
na príklade oblasti oráčinovej krajiny s černozemou na
Trnavskej pahorkatine (v okolí Bieleho Kostola) rozsahu listu topografickej mapy v mierke 1:10 000 (M33-132-C-c-3). Priestorové údaje boli spracované s využitím systému na digitálnu interpretáciu údajov DPZ
DlAD 32 a GIS-ov SPANS a GRASS.
Digitalizáciou vrstevníc z topografickej mapy sme
získali vstupné výškové bodové pole, ktoré bolo základom na výpočet digitálneho modelu reliéfu (DMR)
v tvare štvorcovej siete s rozlíšením 10 metrov v prostredí GIS GRASS. Vo vrcholoch tejto siete boli z hodnot
vstupného výškového bodového pol'a vypočítané interpoládou hodnoty nadmorských výšok, sklonov a orientácie reliéfu voči svetovým stranám. Ako interpolačnú
metádu sme použili regularizovaný splajn s tenziou implementovaný v GRASS-e ako príkaz s.surf.tps. Táto
metóda patrí medzi radiálne bázové funkcie s kvalitnými interpolačnými vlastnosťami [10]. Na zachovanie dostatočnej hladkosti a presnosti výsledného povrchu sme
použili parameter tenzie 20 a zhladzovania 0.1. Tieto
parametre bol i vybrané empiricky v zhode s hodnotami
navrhovanými
v používatel'skom
manuáli
GIS-u
GRASS, verzia 4.1.
Z DMR sme v prostredí GRASS-u programami
r. mapcalc, r.flow a r.deriv vypočítali rastre špecifických prispievajúcich ploch, topografického potenciálu
pre eráziu a akumuláciu, a tiež hodnoty samotného modelu ERDEP. Pri výpočte modelu sme najprv uvažovali
len priestorové zmeny vlastností reliéfu (obr. I) a v d'alších príkladoch aj zmeny Manningovho
koeficientu
drsnosti povrchu n odhadnutého zo spektrálneho indexu greenness (obr. 3). Spektrálny index greenness bol
vypočítaný podl'a vzťahu (6) pre dva časové horizonty
- 24. 3. 1990,a 31. 8. 1990 - z údajov družice Landsat
TM ~obr. 2). Udaje Landsat TM neboli vzájomne rádiometncky korigované, čím vedome zanedbávame vplyvy
zmeny atmosferických podmienok a polohy Slnka v ča-
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Obr. 2 Spektrálny index greenness (bezrozmerná veličina) vypočítaný z údajov družice Landsat TM
(rámček ohraničuje výrez z územia zobrazený na obr. 3)

akumulácia
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se snímania. Z hl'adiska cieľa práce je takéto zjednodušenie postačujúce, na praktické aplikácie je však vhodné tieto korekcie uplatniť. Manningov koeficient drsnosti n bol vypočítaný z hodnot indexu greenness aplikáciou empirického vzťahu n = 0.1315 + 0.004greenness,

ktorý sme odhadli vychádzajúc z tabul'kových hodnot
uvedených v práci [15, s. 54]. Exaktnejšie určenie tohto
empirického parametra je podmienené uskutočnením
série experiment ov, a bude predmetom ďalšieho štúdia.
Pri výpočtoch modelu bol na priblíženie sa reálnej situ-
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Obr. 4 Temporá/ne zmeny spektrá/nych charakteristik po/'nohospodárskej vegetácie vyjadrené v rozpty/ograme definovanom indexami brightness a greenness (prevzaté z [2J)

ácii zahrnutý aj bariérny efekt Hniových a plošných
prvkov krajiny (dopravné komunikácie, sídla a nepol'nohospodárska poda).
Vlastnosti pody (vyjadrené najma koeficientami ya 13
a zrážkovým prebytkom I) sme považovali na tomto
území za konštantné (y= 5 a 13= 1). Pre zrážkový prebytok i sme použili hodnotu 10 mm/h, pričom sme predpokladali celkovú priemernú ročnú dížku zrážkových
udalostí relevantných z hl'adiska erózneho procesu 100
minÚt. Vyššie uvedený odhad parametrov nám z hl'adiska ciel'a práce postačoval, pričom zanedbanie ich priestorovej a časovej zmeny je potrebné považovať za zjednodušenie, ktoré má v tejto práci čisto účelový charakter.

Na základe uvedených údajov sme pre študované územie vypočítali hodnoty indexu topografického potenciálu pre eróziu a akumuláciu (obr. 1) podl'a vzťahu (4)
a erózneho modelu ERDEP podľa vzťahu (2) pre dva
časové horizonty 24. 3. 1990 a 31. S. 1990 (obr. 3). Porovnanie výsledkov modelu poukazuje na rozdielnu intenzitu erózno-akumulačných
procesov na plochách,
kde došlo k výraznej zmene vegetačného pokryvu (ide
najma o odrody ozimnej pšenice). Spektrálny index
geenness ukazuje, že na plochách so slabšie vyvinutou
vegetáciou (greenness "" -15 až -10) alebo úplne bez

vegetácie (greenness < -15) sú hodnoty Manningovho
koeficientu drsnosti n nižšie, ČO zvyšuje hodnoty modelu ERDEP, najma v oblasti odnosu. Najvyššie hodnoty
(až 1 g m-2 S-I) model ERDEP dosahuje na svahoch
úvaHn s vyšším sklonom, čo je v zhode s identifikáciou
erodovaných ploch z družicových údajov SPOT XS [lS,
19]. Pri predpoklade celkovej priemernej ročnej dížky
relevantných (z hl'adiska erózneho procesu) zrážkových
udalostí 100 minút, táto hodnota predstavuje intenzitu
erózie na úrovni 60 t ha-I rok~l. Na vačšine územia
však hodnoty erózie nepresahujú 1 t ha~ I rok-I.
Porovnanie uvedených dvoch časových horizontov
poukazuje na potrebu dynamického prístupu k modelovaniu vodnej erózie. Je zrejmé, že protierózne opatrenia
by mali byť prijaté s ohl'adom na zmeny javu v priebehu
roka. V tejto súvislosti sa ukazuje ako vel'mi výhodné
použitie údajov DPZ. akrem operatívnosti získania potrebných údajov z rozsiahleho územia umožňujú analyzovať vnútornú štruktúru jednotlivých polí, kde sú evidentné rozdiely v pokryvnosti vegetáciou, čo má pochopitel'ne vplyv na erózno-akumulačné procesy. vývoj vegetácie zachytený v dvojrozmernom rozptylograme definovanom spektrálnymi indexmi greenness a brightnes s má charakteristický priebeh (obr. 4) pre jednotlivé
typy poľnohospodárskych
plodín, čo može byť efektívne využité na odhad Manningovho koeficientu drsnosti
n pre ľubovol'ný časový horizont. Analogický prístup je
možné použiť pri časovom rozloženi množstva zrážok
(zrážkového prebytku i).
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Okrem zmien v priebehu jedného roka je možné analyzovať zmeny podmienok vodnej erózie p6dy za dlhšie
časové obdobia. Zmeny v priestorovej štruktúre krajiny
výrazným sp6sobom ovplyvňujú erózno-akumulačný
proces (napr. prostrednictvom zmien vo vel'kosti a tvare
jednotlivých polí, budovaním r6znych líniových a plošných prvkov v krajine s bariérnym efektom). Striedanie
pestovaných plodín v jednotlivých rokoch takisto mení
výsledné hodnoty erózie a akumulácie z pohl'adu
dlhšich časových období. V neposlednom rade bude
potrebné pri predikcii budúceho vývoja brať do úvahy
aj vplyvy globálneho otepl'ovania a z toho vyplývajúce
zmeny klimatických podmienok.
Analýza výsledkov modelov priestorovo spojitých
procesov v krajine akými sú napr. erózno-akumulačné
procesy je podmienaná použitím správnych kartografických zobrazovacích prostriedkov (plynulé farebné prechody, časové rezy, animácia). Animácia predstavuje
prirodzenú formu prezentácie dynamických javov ako
je vodná erózia p6dy. Výber vhodných zobrazovacích
prostriedkov umožňuje lepšie analyzovať sledovaný jav
a vytvoriť si obraz o jeho priebehu v realite. V tomto
zmysle kartografické zobrazovanie nadobúda zvláštny
význam v procese výskumu a hodnotenia javov v krajine. Kartografia ako vedecká disciplína by na tieto potreby mala reagovať aj v teoreticko-metodologickej
rovine [pozri 8].
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[5] HOFIERKA, J.: Modelovanie prírodných priestorových
javov ako skalárnych polí v rámci geoinformačných systémov. In: Zborník referátov z konferencie "Prírodná časť
krajiny, jej výskum a návrhy na využitie". Bratislava, Prírodovedecká fakulta UK, 1994, s. 28-31.
[6] LANTIERI,
D.-DALLEMAND,
J. F.-BISCAIA,
R.-SOHN,
S.-POTTER,
R. O.: Erosion Mapping
Using High-Resolution Satellite Data and Geographic Information System. FAO Remote Sensing Centre Series,
1990, No. 56 [Rome].
[7] MINÁR, J.-HOFlERKA,
J.: Svahové modely vodnej
erózie pody, súčasný stav a perspektivy. Geografický časopis, 44, 1992, Č. 4, s. 330-341.
[8] MITÁŠOVÁ, H.-BROWN, W.-HOFIERKA,
J.: Multidimensional Dynamic Cartography. Kartografické listy, 2,
1994, s. 37-50.
[9] MITÁŠOVÁ,
H.-HOFIERKA,
J.-ZLOCHA,
M.
-IVERSON, R. L.: Modelling Topographic Potential for
Erosion and Deposition Using GIS. International Journal
of Geographical Information Systems, 1995 (v t1ači).
[10] MITÁŠOVÁ, H.-MITÁŠ. L.: Interpolation by Regularized Spline with Tension: I. Theory and Implementation.
Mathematical Geology, 25, 1993, s. 641-657.
[11] MOORE, I. D.-BURCH, G. J.: Sediment Transport Capacity of Sheet and Rill Flow: Application of Unit Stream
Power Theory. Water Resources Research, 22, 1986, s.
1350-1360.
[12] MOORE, I. D.-BURCH,
G. J.: Modeling Erosion and
Deposition: Topographic effects. Transactions ASAE, 29,
1986, s. 1624-1640.

V práci sme upozornili na niektoré problémy súvisiace
s modelovaním vodnej erózie p6dy v prostredí GIS-u.
Poukázali sme na možnosti aplikácie teórie fyzikálnych
polí na spojité prírodnéjavy. Analýza dynamiky vodnej
erózie p6dy v priebehu roka a dlhších časových období
na danom území má vel'ký význam pri určení vhodných
protieróznych postupov. Prostredie GIS-u umožňuje
nielen analyzovať historický priebeh javu na základe
dostupných údajov, ale aj modelovať predpokladaný
budúci vývoj v r6znych alternatívach. Metódy DPZ majú svoje nezastupitel'né miesto pri získavaní údaj ov
z rozsiahlych území a v r6znych časových horizontoch.
Všímame si dynamický aspekt problému, ktorý by mal
byť adekvátnym sp6sobom zachytený aj v kartografických dielach. Vhodná kartografická reprezentácia má
nezastupitel'né miesto pri analýze a hodnotení výsledkov modelovania dynamických javov.
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Geologické mapy
a mapovanie Západných Karpát

RNDr. Alexander

Geologický

Od svojho vzniku v roku 1940 bol Geologický ústav
Dionýza Štúra (GÚDŠ - vtedajší Štátny geologický
ústav) úzko spojený s jednou z najzákladnejších geologických prác - s mapovaním. Geologická mapa, ako
súhrnné vyjadrenie poznatkov a názorov geológa na
územie a jeho stavbu, je tak neoficiálnym symbolom
GÚDŠ od prvých rokov jeho existencie. S pribúdajúcimi poznatkami a modernými názormi nijako nestratila
na význame, skor naopak. Ostala kľúčom ku každému
ďalšiemu výskumu či vážnejšiemu rozhodovaniu, ktoré
sa geológie dotýka.
Potrebný geologický pokrok v poznaní geologickej
stavby a dynamiky vývoja úze mi a v geologickej minulosti zabezpečuje regionálny geologický výskum, výskum
hlbinnej stavby a riešenie problémov spojených s celkovým vývojom Karpát. Rozhodujúcou mierou tak prispieva k vytvoreniu predpokladov na racionálne riešenie
aplikovanej geológie, ktoré sú bezprostredným prínosom pre spoločnosť a spolu s poznatkami základnej geológie predstavujú podklady na rozhodnutia štátnej
správy v roznych oblasti ach každodenného života.
Súhrn najdoležitejších a najaktuálnejších poznatkov
základnej a aplikovanej geológie GÚDŠ predstavuje
mapová publikačná činnosť - najma edícia geologických máp regiónov mierky I : 50 000.

Západné Karpaty (ZK) sú súčasťou komplikovanej polyfázovej horskej sústavy alpínskeho pásma. Variabilita
a osobitosť dnešného usporiadania geologických jednotiek vyžaduje podrobné skúmanie cel kovej stavby nášho územia. Je potrebné na vytvorenie vlastnej geologickej bázy údajov, obsahujúcej všetky údaje počnúc základným geologickým mapovaním a končiac výsledkami ostatných geologických disciplin.
Z hľadiska celospoločenskej potreby sa ako najzávažnejšie javí pokrytie územia Slovenskej republiky (SR)
kvalitnými geologickými mapami roznych mierok. Je to
nevyhnutné pre kompatibilnosť prepojenia jednotlivých
úsekov alpsko-karpatskej
sústavy a z hľadiska modernej syntézy geodynamického vývoja ZK. V súčasnosti
možeme konštatovať, že GÚDŠ završuje základné geologické mapovanie územia SR v mierke I: 25 000
(obr. I). Tieto typy máp umožňujú značne podrobné
kartografické zaznačenie roznych geologických jednotiek a fenoménov. V tejto oblasti regionálneho geologického výskumu sa radíme medzi krajiny s najvyššou
úrovňou základného geologického mapovania na svete.
Zároveň GÚDŠ pokračuje v zostavovaní regionálnych
geologických máp v mierke I : 50 000. Ich súčasťou sú
i textové vysvetlivky obsahujúce sumarizáciu doterajších výsledkov komplexného geologického výskumu.

Nagy, RNDr. Ján Girman,
RNDr. Peter Malík, CSc.,
RNDr. Stanislav Rapant, CSc.,
ústav Dionýza Štúra, Bratislava

Na vydanie tlačou čakajú ďalšie regióny, ako sú Košická kotlina-juh, Slovenský kras, Branisko a Čierna hora.
Skončené sú terénne práce v regiónoch Poľana, Kremnické vrchy, Javorie a Chvojnická pahorkatina. Členovia oddelení odboru regionálnej geológie GÚDŠ zároveň pokračujú na prácach regionálnych geologických
máp v mierke I : 50 000 v oblasti Slovenského rudohoria-západ, Veľkej Fatry, Štiavnických vrchov, Pohronského Inovca, Vihorlatu a Humenských vrchov, Nitrianskej pahorkatiny a podieľajú sa na vypracovaní regionálnej geologickej mapy Kysuckých vrchov.
V časovom horizonte 3 až 5 rokov sa začne s novým
spracovaním generálnych geologických máp v mierke
I : 200 000 celej SR. Staré generálne mapy, ktorých edícia s textovými vysvetlivkami bola skončená začiatkom
60-tych rokov, sú už pod náporom množstva nových
poznatkov vo viacerých smeroch prekonané.
Špecifikom geologickej stavby je, že nerešpektuje hranice štátov. Množstvo problémov preto riešime v rámci
medzinárodnej spolupráce. Okrem geologických služieb
susedných štátov, s ktorými pripravujeme mapu ZK
I : 500 000, máme živé pracovné kontakty s takmer všetkými významnými svetovými geologickými službami.
Spolupracujeme na zostaveni geologickej mapy karpatsko-balkánskeho regiónu v mierke I : 500 000. Skončili
sme prácu na odbornej náplni novej geologickej mapy
SR v mierke I : 500000. Jej prezentovaním v zahraničí
sme si zabezpečili prioritnú pozíciu medzi štátmi podieľajúcimi sa na zostavovaní geologickej mapy Európy.
Pochopenie a znázornenie geologického rozmiestnenia jednotiek a celkovej geologickej stavby v mape
a profiloch, ako aj vývoja celého územia je nevyhnutné
z hľadiska zhodnotenia energetického a surovinového
potenciálu SR, jeho ochrany, zakladania stavieb, skládok a úložísk roznych typov odpadov vrátane toxických
a rádioaktívnych. Vzhľadom na potreby a naliehavosť
riešenia problémov tvorby a ochrany životného prostredia vzrastá podiel regionálneho geologického výskumu.
Údaje, ktoré o našom území získava, sú východiskovým
potenciálom na vypracovanie vstupných údajov pre súbory máp životného prostredia rozneho zamerania.
Hydrogeologické

a hydrogeochemické mapy

Územie SR bolo doposiaľ úplne pokryté len hydrogeologickými mapami v mierke I :200 000. Táto generácia hydrogeologických
máp predstavuje prvé približenie v rámci komplexného zobrazenia hydrogeologických pomerov. Súbor 12 mapových listov hydrogeologických máp v mierke I :200 000, pokrývajúci celé územie SR, bol v rukopisnej forme zostavený v priebehu
prvej polovice sedemdesiatych rokov a vydaný tlačou
o desaťročie neskor. Okrem najzákladnejších plošných
hydrogeologických
informácií obsahuje mapa v mierke I: 200000 liniové prvky, lokálne znázorňujúce
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Obr. 3 Pokrytie územia SR regionálnymi mapami geofaktorov životného prostredia mierky 1 :50000, Horná Nitra (1),
Nízke Tatry (2), Hornádska kotUna a východná čast' Slovenského rudohoria (3), Košická kotUna a Slanské vrchy (4),
Žiarska kotUna a Bansko-štiavnická oblast' (5), Malá Fatra a čast' pri/'ahlých pohorí (6)

izohypsy (izolínie nadmorských výšok hladín podzemných vod), hÍbkové úrovne podložných
kolektorov
a geologické prvky ako zlomy a násunové plochy.
V mapách boli navyše zobrazené všetky najdoležitejšie

pramene na území SR a hydrogeologické vrty, reprezentujúce dosiahnuté výsledky pri zachytávaní podzemných vOd jednotlivých kolektorov. Textové vysvetlivky
boli vypracované v rozsiahlej predpísanej forme a pred-
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stavujú spolu s mapami dodnes zdroj najzákladnejších
informácií o hydrogeologických pomeroch jednotlivých
regiónov SR. V textových vysvetlivkách boli okrem hydrogeologických pomerov hodnotené aj genetické typy
chemizmu podzemných vod jednotlivých mapových listov, pretože tieto mapy bol i chápané ako jednotné mapové dielo, pozostávajúce okrem hydrogeologickej mapyaj z mapy hydrogeochemickej.
Ďalšia generácia regionálnych
hydro geologických
máp, tentoraz už v mierke I : 50 000, bola na území SR
spočiatku zostavovaná analogicky podl'a predtým používanej metodiky zostavovania
hydrogeologických
máp v mierke I :200 000. Postupne bol a v roku 1991 vypracovaná nová metodika zostavovania hydrogeologických máp v mierke I: 50000 [I]. Mapa zostavená podl'a
tejto metodiky zobrazuje hydraulické parametre hodnoteného územia - transmisivitu (prietočnosť), pričom
zároveň rešpektuje zobrazovanie geologickej stavby,
ktorá - najma v podmienkach ZK - značne vplýva na
utváranie okrajových podmienok prúdenia podzemných vód.
V mape nechýba ani tretí rozmer - hydrogeologický
rez zobrazujúci priestorové usporiadanie najzákladnejších kolektorov a izolátorov budujúcich zobrazované
územie. Súčasťou mapy sú textové vysvetlivky, obsahujúce okrem slovného hodnotenia hydrogeologických
pomerov územia i prílohovú časť - tabelárnu sumarizáciu všetkých prameň ov a hydro geologických vrtov
v danom území - teda základ bázy údajov potrebnej
ako východisko pre l'ubovol'né ďalšie hodnotenia hydrogeologické, ekologické i vodohospodárske.
Podl'a tejto metodiky bolo v období rokov 1991 až
1993 zostavených 12 hydrogeologických máp, ktoré sú
uvedené v tab. 1 od Č. 8. Boli to hydrogeologické mapy
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Braniska (pod Č. 8 v obr. 2), Šarišskej vrchoviny (9), Levočských vrchov (10), Krivánskej Malej Fatry (11),
Chvojnickej pahorkatiny (12), Hornej Nitry (13), Zvolenskej kotliny (14), Breznianskej kotliny (15), severnej
části Záhorskej nížiny (16), západnej části Pe~inských

Tab. 1 Zoznam rozpracovaných a publikovaných regionálnych
hydrogeologických máp z územia SR mierky 1 :50 000
Región
I. Čiema hora
2. Pezinské Karpaty
3- Bíele Karpaty, východná
časť
4. Vefká Fatra, východná časť
5. Záhorská nížina, južná časť
6. I:ubovnianska vrchovina
7. Spišsko.gemerské
rudohorie, východná časť
8. Branisko
9. Šarišská vrchovina
10. Levočské vrchy
II. Krivánská Malá Fatra
12. Chvojnická pahorkatina
13. Homá Nitra
14. Zvolenská kotlina
15. Breznianská kotlina
16. Záhorská nížina, severná
časť
17. Pezinské Karpaty, západná
časť
18. Biele Karpaty
19. Spišská Magura
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rozpracovaná
rozpracovaná
rozpracovaná

E. Kullman-K. Hyánková
E. Kullman-K. Hyánková
1. Jetel
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rozpracovaná
rozpracovaná
rozpracovaná
rozpracovaná

P. Malík
M. Zakovič
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Región

Autori

Malé Karpaty
Záhorská nížina
Tríbeč
Slovenské rudohorie a Nízke Tatry
Podunajská nížina juhovýchodná časť
Ipel'ská kotli na a južná časť Krupinskej planiny
Kysucké vrchy a Krivánska Malá Fatra
Liptovská kotlina
Strážovské vrchy
Nízke Beskydy východná časť
Myjavská pahorkatina, Brezovské a Čachtické
Karpaty
Slovenské rudohorie východná časť
Rimavská kotlina a pril'ahlá časť Slovenského
rudohoria
Podunajská nížina severovýchodná časť
Východoslovenská nížina severná časť
Východoslovenská nížina južná časť
Pieniny, Čergov, I.:ubovnianska a Ondavská
vrchovina
Slánske vrchy a Košická kotlina severná časť
Lučenská kotlina a Cerová vrchovina
Nízke Tatry
Lúčanská Malá Fatra
Turčianska kotlina
Južná a východná Orava
Vysoké Tatry

Mahel', M.-Cambel, B.
Baňacký, V.-Sabol, A.
Biely, A.
Klinec, A.
Vaškovský, I.-Halouzka,
R.
Konečný, V.-Pristaš, J.- Vass, D.
Haško, J.-Polák, M.
Gross, P.
Mahel', M.
Koráb, T.
Began, A. a i.

1972
1973
1974
1976
1976
1978
1978
1979
1981
1983
1984

Bajaník, Š. a i.
Elečko, M. a i.

1984
1985

Karpát (17), západnej časti Bielych Karpát (18) a Spišskej Magury (19). Oblasti sú znázornené na obr. 2.
V rokoch 1994 až 1997 sa plánuje zostavenie hydrogeologických máp nasledujúcich regiónov: (1) Čierna
hora, (2) Pezinské Karpaty, (3) východná časť Bielych
Karpát, (4) východná časť Veľkej Fatry, (5) južná časť
Záhorskej nížiny, (6) I:ubovnianska vrchovina, (7) východná časť Spišsko-gemerského rudohoria.
Mapy geofaktorov životného prostredia
Neoddeliteľnou súčasťou geologického výskumu SR je
aj výskum geologických faktorov životného prostredia.
Geológia má pri riešení problémov životného prostredia nezastupiteľné miesto, podmienené skutočnosťou,
že prírodné prostredie, ako jeden z hlavných subsystémov životného prostredia je v rozhodujúcej miere determinované geologickou stavbou, ktorá tvorí a ovplyvňuje podstatu ostatných subsystémov životného prostredia.
Intenzívny environmentálno-geologický
výskum SR
začal začiatkom devaťdesiatych rokov a výskum geologických faktorov životného prostredia sa stal jedným
z nosných výskumných smerov modernej slovenskej
geológie.
Tento výskum bol iniciovaný GÚDŠ [2], ktorý v spolupráci s viac než desiatimi ďalšími geologicky a prírodovedne zameranými inštitúciami vypracoval a začal
riešiť projekt "Výskum geologických faktorov životného
prostredia". Projekt svojou komplexnosťou pomáha vytvárať podmienky na plné využitie geológie i v ekologickej sfére a pri tvorbe a ochrane životného prostredia.
Cieľom tohto výskumu je najnázornejšou, čiže mapo-

Harčár, J.-Priechodská,
Baňacký, V.
Baňacký, V.
Nemčok, J.
Kaličiak, M. a i.
Vass, D. a i.
Biely, A. a i.
Rakús, M.
Gašparik, J.-Halouzka,
Gross, P. a i.
Nemčok, J. a i.

I

Rok vydania

Z.

R.

1988
1988
1988
1990
1991
1992
1992
1993
1993
1994
1994

vou formou, vyjadriť súčasný stav a úroveň kontaminácie všetkých hlavných zložiek prírodného prostredia
vrátane hodnotenia prírodnej rádioaktivity a inžiniersko-geologických vlastností horninového prostredia.
Výzkum realizovaný a koordinovaný GÚDŠ má dva
hlavné základné ciele:
Prvým cieľom je zostavenie Geochemického atlasu
SR v mierke 1 : 1 000 000 pre podzemné vody a riečne
sedimenty a asociačných geochemicko-ekologických
máp v mierke 1 : 1 000 000 pre podzemné vody, riečne
sedimenty, pody, lesnú biomasu a prírodnú rádioaktivitu. Výskum sa zameriava na hodnotenie obsahov a distribúcie 37 chemických prvkov. V rámci geochemického
atlasu je pripravovaná komplexná báza údajov chemických analýz najdoležitejších horninových celkov SR,
ktorá predstavuje základ pre hodnotenie migračných
cyklov chemických prvkov v prírodnom prostredí.
Druhou súčasťou projektu, ktorý sa realizoval v rokoch 1991 až 1993 bol súbor environmentálno-geologických máp v mierke 1 : 50 000, ktorý pozostával z nasledujúcich typ ov máp: litogeochemická mapa, mapa kvality prírodných vod, mapa geochémie riečnych sedimentov, pedologická mapa, mapa prírodnej rádioaktivity a inžiniersko-geologické mapy geofaktorov životného prostredia.
V rokoch 1991 až 1993 bol tento súbor máp vypracovaný v šiestich regiónoch SR (obr. 3) na celkovej ploche
približne 9000 km2 •.
V súčasnosti sú pod odbornou garanciou GÚDŠ rozpracované ďalšie regióny SR - Kysucké vrchy a Povodie Slanej spracovávané inými organizáciami a v roku
1995 GÚDŠ začína spracovávať ďalšie dva regióny Stredné Považie a okres Galanta.
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GÚDŠ významnou mierou, a to či už odbornou garanciou, vypracovávaním metodík mapového vyjadrenia geofaktorov životného prostredia, alebo samotnou
realizáciou niektorých druhov máp sa podiel'a aj na ma- .
povaní mestských aglomerácií - ukončený projekt
"Vel'ká Bratislava" a projekt v riešení "Košice - abiotická zložka".
Ďalšie druhy máp geofaktorov životného prostredia,
ktoré sú realizované GÚDŠ, sú mapy chemických časovaných bomb a mapy kritických záťaží, ktoré predstavujú syntetické nadstavbové mapy.
Kartografia
Hlavnou a nezastupitel'nou úlohou kartografie v GÚDŠ
je prezentácia výsledkov pracovných tímov základnej či
aplikovanej geológie širokej odbornej a do istej miery
aj laickej verejnosti. Jedným z našich nosných produktov je tak mapové dielo I : 50 000, ktoré vzniká od roku
1972. Doposial' bolo tlačou vydaných 24 ucelených regiónov SR, ktoré predstavujú približne 70 % plochy jej
územia. Skutočné pokrytie jednotlivých regiónov je
znázornené na obr. 4. V tab. 2 sú uvedené základné údaje o nich.
Ucelené regióny Stredoslovenských
neovulkanitov
(I) a Východoslovenskej nížiny (2) boli vydané tlačou
v mierke I: 100 000 a ich rozsah je znázornený na
obr. 5.
Významnou udalosťou je v našej geologickej kartografii vydanie mapy I : 500 000 SR. Po oponentúre od-
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borného obsahu a aprobácii mapy samotnej by sa jej
tlačená verzia mala dostať do rúk verejnosti ešte v tomto roku. Táto edícia je po viacerých stránkach novinkou. Nielen moderným syntetickým zobrazením geologickej stavby SR, ale aj technikou spracovania. Vd'aka
už tradične dobrým pracovným vzťahom s Úradom geodézie, kartografie a katastra SR, s Geodetickým a kartografickým ústavom Bratislava a s Výskumným ústavom
geodézie a kartografie v Bratislave, pre túto edíciu mapy použijeme zdigitalizovanú verziu tlačových podkladov topografickej mapy a farebné separácie budú robené tiež digitálne. Takáto forma- kartografického spracovania nám umožní podstatné skrátenie prípravných fáz
tlače máp a bude doležitým prínosom pre budovanie
geologického informačného systému.

LlTERATÚRA:
[I] MALÍK, P.-JETEL, J.: Metodika zostavenia hydrogeologických máp I: 50000 [manuskript]. Bratislava, archív Geofondu 1991.
[2] VRAN A, K.: Výskum geologických faktorov životného prostredia, perspektívny program Slovenskej geológie. Mineralia
Slovaca, 24, 1992, s. 441-451

Lektoroval:
Ing. Jozef Marek,
ÚGKK SR

Problematika podnikání
v kartografii

Ing. Jiří Kučera,
Kartografie Praha, a. s.

V nedávné minulosti se u nás pod pojmem problematika v kartografii rozumělo zejména řešení optimálního
způsobu výroby kartografického produktu a samozřejmě její obsahové kvality. Z tohoto pohledu tehdejší čsl.
kartografie držela krok s nejvyspělejšími západoevropskými státy. Výrobně jsme měli potíže v materiálové oblasti, což mělo negativní dopad na konečný vzhled kartografického výrobku.
V současných tržních podmínkách jsou priority problémů kartografického podnikatelského subjektu zcela
jiné. Jednoznačně
první prioritou je zajištění trhu.
Obecně platí: Neprodáš-li
- neučinil
jsi nic!
To raději nevyráběj!
I v plně rozvinutém tržním hospodářství je problematika prodeje pro každý subjekt otázkou prosperity.
Pro nás v České republice (ČR) je to těžší zejména
proto, že obchodem se profesionálně
zabývalo jen
"pár" organizací, které měly své odborníky na obchod.
Řada z nich byli dobří odborníci a jsou i nadále, ale je
jich zoufale málo. Většina z nás ostatních se snažíme

rychle naučit základy marketingového myšlení, manažerského chování a desítky dalších nových zákonitostí
a dovedností, bez kterých nemůžeme podnikatelsky
přežít. Problematika prodeje kartografických výrobků
je velmi úzce spjata s knižním trhem a nakladatelskou
činností vůbec. Abychom kartografický výrobek mohli
prodat, musíme vědět, zda jej trh přijme (v jakém termínu, množství a v jakých cenových relacích), dále jej
musíme kvalitně, ale přitom levně vyrobit (to jako kartografové umíme) a nyní zbývá za podpory reklamy
"už jen uvést výrobek
na trh a zajistit
jeho
prodejnost".
Bez profesionality na tomto úseku nelze prosperovat.
Jak tedy dostat mapový výrobek až k zákazníkovi?
Záleží na tom, pro jakého zákazníka je výrobek určen.
U individuálního zákazníka (výrobek na objednávku)
je to jednoduché. Je to jen otázka rozumně uzavřeného
kontraktu. Segment trhu školství má své specifické
chování a pro většinu z vás není tak zajímavý. Zastavím se ale u segmentu veřejnosti, kde v ČR je už
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obrovská konkurence, jak z řad tuzemských kartografických nakladatelství, tak i ze zahraničí. V tomto segmentu, který je určen pro širokou veřejnost, nelze
uspět bez napojení na distribuční síť. Vlastní prodejny
nemohou zajistit dostatečné rozšíření kartografického
výrobku. To lze uskutečnit pouze přes knihkupce ať už
prostřednictvím sítě distributorů, dealerů nebo přímo.
Rozpadem Knižního velkoobchodu vznikla nepřehledná situace. Protože knihkupci často rozhodují o tom,
jaké atlasy nebo mapy se dostanou na pult a tím podstatným způsobem ovlivní prodejnost titulů, dovolte
mně, abych vám knihkupce přiblížil. Knihkupce samozřejmě neuživí kartografické výrobky. Čísla, která zde
uvedu, platí pro knižní trh jako celek a byla uveřejněna Katedrou teorie kultury Filozofické fakulty University Karlovy (Koptič, Přerovský). Průměrný knihkupec
odebírá knihy ze 70 % od distributorů a zbytek přímo
od nakladatelů. Běžný knihkupec platí odebrané zboží
zaplacením faktury se čtrnáctidenní splatností a 25%
průměrným rabatem. Větší průměrný rabat vychází
knihkupcům, kteří se s odběrem obracejí přímo na nakladatele. Největší obrat mají knihkupci v prosinci,
nejmenší v lednu, únoru a červenci. Kartografické výrobky prodává zatím jen 64 % knihkupců. Asi 50 %
knihkupectví je zařízeno na kombinovaný prodej (samoobslužný i pultový). Důležité je, aby se výrobek dostal na pult nebo do výlohy. Nejčastějším kriteriem
pro tato umístění jsou novinky. Nejméně důležitý je
nakladatel a cena.
Z hlediska prodejnosti je nejdůležitější "žánr" mapy
či atlasu a částečně obálka. Nejméně důležitá je velikost, rozsah, vydavatel a název. Zajímavě se ukazuje
význam ceny pro prodejnost mapového výrobku. Atypicky se chová Praha, zde cena některých kartografických výrobků (rozumí se nižší) nerozhoduje. U menších měst (5000 až 10000 obyvatel) a pak u velkých
(nad 100000 obyvatel) s výjimkou Prahy je vliv ceny
výraznější.
Závěrem k otázce knižního trhu, a tím i k velké části
kartografických výrobků lze konstatovat, že je nedostatek opravdu kvalitních velkoobchodů,
pokrývajících
všechny regiony, které zajedou s nabídkou i do malých
měst a nabídnou celou šíři mapových produktů. Dále
je třeba změnit myšlení knihkupců s důrazem prodeje
jen "mapových novinek" na komplexnější služby pro
"kartografické zákazníky". Do té doby, dokud nebude
fungovat celý řetěz knižního trhu od nakladatele, distributora, knihkupce až k zákazníkovi ovlivněnému
kvalitními informacemi (např. z odb. časopisů, databází), zůstane situace nepřehledná a nelze počítat s podstatným zvýšením prodeje v sektoru veřejnosti. Proto
se zdají nepochopitelné
některé ediční počiny kartografických nakladatelství, které vydají určitý titul regionálního významu ve stejnou dobu, jako jiné nakladatelství. Tím podtrhnou prodejnost i sobě, nemluvě už
o vynaložených nákladech. Domnívám se, že jsme se
ještě nenaučili využívat výhod kooperací a koedic nejen ku prospěchu nakladatelství, ale samozřejmě i ku
prospěchu zákazníka, který je a musí být pro nás rozhodující.
Jsem však dalek toho, abych problematiku podnikání zúžil jen na problematiku trhu. Každý podnikatelský subjekt je dobrý či špatný dle svého nejslabšího
článku, zda převažují stránky silné či slabé. V současné
době už nepovažuji za podstatné o jakou formu priva-

tizace či zcela nově založeného subjektu jde (a. s., s.
r. o. či podnik jediného majitele - fyzické osoby), pokud se vlastníci s managementem shodnou na jednotné
strategii podnikání. Ať jde o podnik velký či malý, musí mít svůj strategický plán, který je o to složitější, čím
je firma větší. Strategický plán obsahuje hlavní záměry
subjektu a nezbytné kroky, jak těchto záměrů dosáhnout. Ve strategickém plánu musí být formulována reálná vize a cíl, se kterými se musí všichni zaměstnanci
ztotožnit, včetně řídících a kontrolních orgánů společnosti. Zaměstnanec na jakémkoliv stupni, který se neztotožní se schválenou strategií podnikání se nutně stává brzdou a neměl by mít v daném subjektu místo.
Jak strategii podnikání zpracujeme? Obvykle ji řešíme na 3 roky dopředu. Důležitou částí a časově nejnáročnější je analýza okolí společnosti, kde analyzujeme
možné varianty
vývoje okolí a její důsledky,
dále analyzujeme trh (jednotlivé faktory trhu, segmentace trhu, inzerce, reklama, prodej licencí). Nesmí chybět analýza vědecko-technického
rozvoje,
analýza regionu
(včetně potřeb a zdrojů pracovních sil,
možných zdrojů pracovních sil, energetických zdrojů
a analýzy ekologie), dále analýza ekonomického
a právního
makro systému
a analýza materiálových a ostatních
zdrojů.
Na základě těchto analýz
zpracujeme analýzu silných a slabých stránek ve všech
oblastech, počínaje výrobou a konče sociální politikou.
Určíme specifické přednosti a stanovíme vize ideální
společnosti - čím chce subjekt být? - strategická rozhodnutí pro vybrané varianty - základní nástin organizace. Potom už můžeme formulovat strategické cíle
- marketingové, finanční, majetkové, výrobní a personální. Na základě výše uvedeného už můžeme určit
hlavní strategické operace (obchodní, rozvoje, výrobní,
ekonomické, personální a sociální) a zpracujeme ekonomické výsledky variant (pesimistické, reálné a optimistické) a nakonec už zbývá opět časově náročná závěrečná část - zpracování hlavních strategických cílů
do tabulek.
Je ještě mnoho dalších problémových oblastí týkajících se podnikatelské sféry v kartografii. Jsou to zejména pohledávky po lhůtě splatnosti a na ně navazující úvěrování, výklad autorského zákona a zejména jeho nedodržování, etika chování podnikatelů, platební
nekázeň a další a další. Věřte, že jedinou cestou z tohoto kruhu je začít u sebe. Vědět co chceme, vybudovat si podnikovou kulturu a dodržovat pravidla hry.
To, že vše musí být podloženo profesionalitou a tvrdou prací snad ani říkat nemusím. Každý výrobek, ale
i každá obchodní společnost prochází 5 stupni vývoje
(zaváděním, růstem, zralostí, nasycením a poklesem).
Procházíme obdobím růstu. Bude záležet na vůli
a schopnostech všech zaměstnanců a především na
managementu, aby toto období růstu a později období
zralosti trvalo co nejdéle. Věřím v zázračnou moc lidského úsilí, ve vytvoření týmové spolupráce bez zbytečných hádek, vzájemného osočování, pomluva závisti.
Jen tím si vytvoříme ovzduší komunity, která je nutnou
podmínkou rozvoje.
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Zasedání předsedů
kartografických společností
evropských zemí

Dne 22. května 1995 se uskutečnilo v Hamburku (SRN) první
společné
zasedání
předsedů
kartografických
společností
evropských zemí, svolané z iniciativy německé a britské společnosti.
Jednání se zúčastnili:
- Prof. Dr. Ulrich Freytag, předseda Německé kartografické
společnosti,
- Prof. Dr.h.c. Ernst Spiess, předseda Švýcarské kartografické společnosti,
- Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc., předseda Kartografické společnosti ČR,
- Prof. Fr. Ferjan Ormeling, předseda Holandské kartografické společnosti,
- Dr. Douwe Dijkstra, místopředseda Holandské kartografické společnosti,
- Prof. Dr. Alexander Liouty, místopředseda Ruského národního komitétu ruských kartografů,
- Prof. Gylfi Már Gudbergsson, předseda Národního komitétu a Islandské kartografické společnosti,
- Dr. Lars Ottoson, generální sekretář Švédské kartografické
společnosti,
- Dr. Arpád Papp-Váry, předseda Maďarského národního
kartografického komitétu a vice-president Mezinárodní kartografické asociace (ICA),
- Dr. Jean-Philippe Grelot, místopředseda Francouzské kartografické společnosti a generální sekretář Mezinárodní
kartografické asociace (ICA),
- Dr. Christopher Board, předseda Britské kartografické společnosti, který jednání řídil.
Hlavním cílem zasedání vedoucích představitelů kartografických společností evropských zemí bylo
a) navázat užší kontakty mezi kartografickými společnostmi,
b) iniciovat vytvoření kartografických
společností v evropských zemích, kde dosud vytvořeny nebyly a
c) projednat možnosti spolupráce kartografických společností
v oblasti výzkumu a výchovy mladých kartografů.
O jednání projevila zájem i řada dalších evropských zemí, jako
např. Rumunsko, Řecko, Španělsko atd. a i nově založená
Kartografická společnost v Albánii (president Dr. Samini), jejichž zástupci se však z různých důvodů nemohli jednání zúčastnit. Na výzvu nereagovalo pouze Norsko a Slovinsko, v Rakousku nebyla Kartografická společnost dosud založena.
V oblasti výzkumu a výuky bylo jednáno o možnostech užší
spolupráce v rámci mezinárodních programů a o akreditacích.
Byla podána informace o akcích skandinávských zemí, které
pořádají společná zasedání a kartografické kurzy. Obdobně
jsou pořádány kartografické kurzy v Holandsku (např. v Enschede a na jiných universitách) včetně stáží mladých kartografů. Sjezdy německých kartografů jsou pořádány společně
pro SRN, Rakousko a Švýcarsko. K evropským iniciativám
patří konference EUROCARTO, zaměřené na digitální kartografii, pořádané pod záštítou ICA. Dále bylo upozorněno na
program ERASMUS, zahrnující výměnu studentů 6 evropských univezit. Řada krátkodobých kurzů (např. týdenních) je
pořádána v různých evropských státech, jako např. ve Švýcarsku apod.
Pro vzájemnou lepší informovanost evropských kartografických společností byla přijata tato opatření:
- vytvořit databázi evropských kartografických
společností
k 30. 6. 1995 - zajistí Dr. Board, V. B., s využitím podkladů
dodaných zúčastněnými společnostmi do 31. 5. 1995, a předat ji všem evropským kartografickým společnostem,
- budou vzájemně vyměňovány informace o národních kartografických akcích (konference, semináře, kurzy apod.),
- budou navazovány dvou nebo vícestranné kontakty mezi
evropskými kartografickými společnostmi k řešení speciálních otázek, které nespadají do mezinárodních programů
řešených v rámci ICA (např. ke standardízaci tvorby topografických map apod.).

V současné době připravuje Evropská komise pod patronací
CERCO zprávu z oblasti služební kartografie pro Evropský
parlament. Tato zpráva by měla být koncem r. 1995 získána
pro kartografické společnosti, aby se s ní mohly seznámit a poslat připomínky.
V závěru bylo dohodnuto svolat další schůzku předsedů
evropských kartografických společností na září 1995 do Barcelony v době konání Mezinárodní kartografické konference
ICA, kde většina národních představitelů společnosti bude přítomna. Obdobná akce by se měla konat každoročně. Pokud
v daném roce nebude svolána akce ICA, bylo doporučeno toto
jednání časově spojit s každoročním sjezdem Německých kartografů (nayř. v r. 1996, kdy se tento sjezd bude konat v Interlakenu ve Svýcarsku).
Doc. Ing. Miroslav Mikšovský. CSC..
předseda Kartografické společnosti éR.
Praha

V rámci akci 44. sjezdu německých kartografů bylo uspořádáno v Hamburgu (SRN) mezinárodní symposium EUROPA
FORUM 95, zaměřené na novou atlasovou tvorbu v evropských zemích. Tato akce se uskutečnila dne 23. května 1995
v hamburské Kongresové hale a byla první mezinárodní akcí
organizovanou v rámci evropských kartografických společností. Jednání probíhalo v německém jazyce.
Symposium zahájil prezident Německé kartografické společnosti prof. Dr. Ulrich Freytag z Freie Universitiit Berlín.
V úvodu informoval účastníky o závěrech z jednání představitelů evropských společností, které se konalo dne 22. května
1995, zejména o jejich budoucí užší spolupráci v oblasti informovanosti o vědecko-technických
akcích a v oblasti výchovy
mll!dých kartografů.
Uvodní referát prof Heimfrieda ze Stockholmu (Švédsko)
měl název "Severská atlasová kartografie". V historické části se
referující zmínil o tradicích kartografie skandinávských zemí.
První národní atlas byl zpracován ve Finsku již v r. 1899 a dočkal se několika dalších vydání (2. vyd.-191O, 3. vyd.-1925,
4. vyd.-1960, 5. vyd. v sešitové formě v r. 1993). Základni měřítko atlasu je I : I 000 000. Atlas byl ve všech vydáních financován ze státního rozpočtu, autorské práce byly prováděny
zdarma (bez autorských honorářů) v rámci finských vědeckovýzkumných pracovišť.
V Norsku došlo k vydání národního atlasu až v letech
1979-1983, a to formou monotematických
sešitů, obsahujících celkem 21 kapitol. Atlas obsahuje mapy v měřítku
I : I 000 000, nejmenší použité měřítko je I : 25 000 000. Rovněž tento národní atlas byl zpracován s finanční podporou státu.
Ve Švédsku byl národní atlas vydán v r. 1987. Jeho hlavním
redaktorem byl známý švédský kartograf Olaf Hedbom, bývalý
generální sekretář Mezinárodní kartografické asociace (ICA).
Rovněž tento atlas byl financován ze státního rozpočtu.
V současné době připravuje Švédsko nový národní atlas,
který bude mít formu 17tisvazkové encyklopedie. Pouze cca
50 % objemu atlasu budou představovat mapy, zbývající část je
věnována statistickým údajům, doprovodným textům a barevným fotografiím. Jednotlivé díly této encyklopedie vycházejí
postupně formou samostatných knih zaměřených tematicky na
postavení Švédska ve světě, na mapování státního území, na jeho demografii a infrastrukturu, na kvalitu životního prostředí,
na moře a pobřeží, lesnictví, zemědělství, přírodní rezervace,
geologii, práci a odpočinek obyvatelstva, obecnou geografii,
geografii rostlin a zvířeny, klimatologii, výrobu a služby, kulturu apod. Celkový rozsah publikací, s jejichž dokončením se
počítá v r. 1995, je cca 2600 stran. Některé díly encyklopedie
jsou vydávány v nákladu až 80000 výtisků, jiné (s užší odbornou tematikou) v nižších nákladech, např. pouze 15000 výtisků, ale s vyšší odbytovou cenou. Všechny díly této encyklope-
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die jsou zpracovány tříjazyčně, přičemž jednim z jazyků je angličtina. Základní mapové měřítko použité v encyklopedii je
I : I 250 000 (obraz mapy celého státního území je cca
50 x 100 cm). Dále jsou použita mapová měřítka I :2 500000,
I : 5 000000, I : 10 000 000 a I :20000 000. Encyklopedie je tištěna čtyřbarevným ofsetem.
První díly této encyklopedie ŠVédska~vyšly již v r. 1991, kdy
byl současně zahájen její převod na PC. Po r. 1995 se uvažuje
s jejím vyhotovenim na CD ROM. V publikacích jsou často
používány čtvercové kartogramy, které jsou u švédských geografů velmi oblíbeny. Fyzicko-geografická mapa Švédska včetně stínovaného terénu byla pro publikaci připravena v digitální formě. Některé karto gramy jsou počítačově upraveny do
nezvyklé podoby (např. v pohledu z ptačí perspektivy). Kombinace map a fotografií podává názorný pohled na historický
vývoj území. Velká pozornost je v atlasu věnována životnímu
prostředí a jeho poškozování, např. v důsledku radiaktivního
úniku při černobylské havárii. vývoj obyvatelstva a výstavby je
znázorněn formou "řeky života" od starověku až po současnost ve stoletých intervalech. Publikace je bohatě doplněna leteckými snímky.
Dr. Rudkowskiz Polské akademie věd ve Varšavě se v úvodu
svého referátu "Národní atlas Polska"zaměřil na historický vývoj zobrazení polského území ve 20. století v různých polských
atlasových dílech. V r. 1916 za redakce E. Romera byl vydán
prvni Geograficko-statistický
atlas Polska v jeho tehdejších
hranicích, sestávající ze 23 map. Atlas byl vydán tříjazyčně
(polsko-německo-francouzsky).
K jeho dalším vydáním došlo
v letech 1918 a 1921. V letech 1924- 25 byl vydán za redakce
I. Weinfelda nový Statistický atlas Polska s poměrně jednoduchými kartogramy, zobrazujícími např. vývoj školství, rozvoj
železniční dopravy apod. Další Statistický atlas Polska, obsahující různé typy kartogramů a karto diagramů, vydal v r. 1930
E. Szturm de Strem. Tentýž autor publikoval atlas v r. 1942
v emigraci v angličtině (Statistical Atlas of Poland).
Po 2. světové válce byl zpracováván v letech 1950-56 pod
vedením známého polského kartografa J. Kondrackého nový
Atlas Polski v poválečných hranicích. Atlas měl obsahovat cca
20 map, základní měřítko bylo zvoleno I: 2 000 000. Projekt
však zůstal tehdy nedokončen.
V letech 1973-78 byl pod vedením prof. St. Leszcyckého
zpracován Narodowy Atlas Polski. Tento národni atlas vycházel z původní koncepce Kondrackého atlasu a byl zpracován
Polskou akademií věd. Práce na atlasu byly zahájeny již
v r. 1960. Atlas má 4 díly, které vycházely postupně do r. 1978.
K nim byl připojen 5. svazek s textovými vysvětlivkami v angličtině. Nevýhodou tohoto atlasu je, že mapy a kartogramy
byly zpracovány podle původního administrativního
tří stupňového dělení Polska, které bylo v r. 1975 (tedy ještě v době
vydání atlasu) zrušeno. Atlas obsahuje 643 map, karto gramů
a kartodiagramů a patří k největším polským kartografickým
dílům. Vyšel v nákladu 64000 výtisků, které byly všechy rozprodány.
Od dubna 1986 připravuje Polská akademie věd ve spolupráci s Hlavním úřadem geodézie a kartografie a Polským
statistickým úřadem nový národní atlas. Tyto přípravy byly
v letech 1989-92
ovlivněny politickými i hospodářskými
změnami, které v Polsku nastaly (např. zrušení Hlavního úřadu geodézie a kartografie, privatizace podniků apod.). To vyvolalo dočasné přerušení prací, které na atlasu byly obnoveny
až v r. 1995. Atlas je zpracováván pod vedením M. Najgrakowského. Základní měřítko atlasu je I : I 500 000 s násobky
až do měř. 1:6000000.
Atlas bude sestávat z jednotlivých
map, které budou samostatně složeny a uloženy v krabici.
Jednotlivé mapy jsou doplněny metodickými pokyny a texty
v polštině a v angličtině. Atlas bude sestávat z následujících
čtyř dílů:
- Polsko - historický vývoj, úvodní mapy, mapy měst
a městských aglomerací a administrativního dělení,
- Polsko - geologie, klima, půdy, ochrana přírodního prostředí, vegetace (pozn.: oba výše uvedené díly jsou již vytištěny,
- Polsko - obyvatelstvo (autorsky zpracováno, připravuje se
k vydání v r. 1996),
- Polsko - hospodářství, doprava, obchod, atd. (dosud ve
stadiu autorského zpracování, k vydání předpokládáno
v r. 1997).
Prof A. Liouty z Moskevské státní univerzity přednesl referát na téma "Nové práce na atlasu Ruska". V úvodu se zabýval
vydánim prvního
Národního
atlasu SSSR, který vyšel
v r. 1937. Příprava nového Národního atlasu Ruska byla zahá-

jena v r. 1993. Atlas má být vydáván postupně v šesti, popř.
i více svazcích a bude kromě map obsahovat i družicové snímky území. Základní měřítko bylo zvoleno I : 10 000 000, použita jsou měřítka až do I : 90000000. Při zpracování jednotlivých témat budou použity jak metody klasické, tak i digitální
kartografie. Evropská část Ruska bude zpracována v měřítku
1:5000000.
Atlas bude obsahovat:
- úvodní část (4 tematické okruhy),
- podmínky pro vytváření životního prostředí (9 tematických
okruhů),
- stav životního prostředí (15 tematických okruhů),
- podmínky a faktory pro vytváření kulturního a přírodního
prostředí,
- kulturní a přírodní podmínky Ruska,
- kulturní a přírodní podmínky regionů,
- vývoj obyvatelstva Ruska v zahraničí.
Rozsah atlasu bude několik set mapových stran. Připraven je
projekt atlasu, zahájeny byly autorské práce.
Prof f. Klinghammer z Budapešti v závěrečném referátu na
téma "Potřeba a cíle Atlasu Evropy" navrhl zpracovat nový
atlas kontinentu za spolupráce kartografických institucí evropských zemí. Jeho návrh vychází z předpokladu existence tří
rozhodujících
světových ekonomických
center, jimiž jsou
Evropa, Severní Amerika a Dálný Východ. Pokud Jde o Evropu, je známa její tradice a technická úroveň. Převážná část
evropských zemí již vydala své národní atlasy, které mohou
sloužit jako podklad nově navrhovaného projektu. Dále existuje Atlas Střední Evropy, který byl vydán v Maďarsku a Atlas
Podunajských zemí (vyd. 1989). Chybí ale integrace všech dosud získaných poznatků do kartografického díla, které by obsáhlo celý kontinent.
V další části referátu se prof. Klinghammer zabýval kulturním vývojem Evropy za posledních 2 000 let a jejím kulturním
a jazykovým dělením. Mezi nejrozšířenější evropské jazyky
patří ruština (140 mil. obyvatel) a dále němčina (90 mil. obyvatel) a angličtina (61 mil. obyvatel), následují francouzština
(59 mil. obyvatel) a italština (58 mil. obyvatel). Evropa má
v současnosti asi 700000000 obyvatel (vč. evropských částí
Ruska a Turecka), vysoký stupeň industralizace a její výroba
představuje jednu třetinu celkové světové produkce. Asi 72 %
obyvatel žije ve městech nebo v městských aglomeracích, hustota osídlení je velmi vysoká. Cílem současných ekonomických
snah řady zemí je evropská integrace. To všechno podporuje
důvody, které autora vedly k předmětnému návrhu.
V závěru jednání sympozia EVROPA FORVM 95 proběhla
bohatá diskuse, která byla zaměřena především k referátu
prof. Klinghammera. Bylo poukazáno na sJcutečnost, že komplexní atlasy kontinentů zatím neexistují. Vsilí kartografů bylo v tomto směru zaměřeno jen na některé tematické atlasy
a především na autoatlasy. Problém projektu tkví v tom, že
národní atlasy a v nich uváděné údaje nejsou kompatibilní,
neboť takové nejsou ani používané statistické údaje. V tomto
směru projevila řadu iniciativ Evropská statistická ústředna
v Bruselu, asi před rokem byl předložen návrh na zpracování
Evropského plánovacího atlasu (prof. Kormoss). V Budapešti
se v současné době zpracovává Zdravotní atlas východoevropských zemí, který bude obsahovat asi 40 map se statistickým vyjádřením nemocí. Problémy se jeví především v údajích z Ruska, které leží na dvou kontinentech a nemá k dispozici údaje pouze pro evropskou část. Obdobný problém vzniká i v Turecku. Jiným problémem je i financování zpracování
takového atlasu.
Celkově lze konstatovat, že EVROPA FORVM 95 přineslo
řadu nových informací a navodilo i některé problémy, které
jsou řešeny v řadě evropských zemí. Jde zejména o tvorbu národních atlasů, která se v současné době diskutuje i u nás.
Zatím co ve Slovenské republice je národní atlas k dispozici,
má Česká republika k dispozici pouze Atlas Československé
socialistické republiky z r. 1966, který je již značně zastaralý
a nevyjadřuje současnou politickou ani ekonomickou situaci
naší země. Lze jen doufat, že dosavadní iniciativy projevované našimi vědeckými a pedagogickými pracovišti a podporované i Kartografickou společností České republiky nezůstanou bez odezvy a že se podaří nalézt finanční prostředky, které by umožnily realizaci tohoto projektu do konce druhého tisíciletí.
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528.9: 681.3.07 CORINE
<1>EPAHEU,
KOHuenUHH C01JlaHUH KapT, C01JlaHHe HCXOJlHOĎ6albl
JlJlR fHC H HX npaBOBoe OCHoBaHue
feOJle3H'leCKHH H KapTorpaqlH'leCKHH
CTp. 175-178,
JTHT.7

0630p,

41,

JlaHHblX

1995, NO 9,

KOHuenUHlI C03J\aHHlI H aKTyam13aUHH KapT cpeJ\Hero MacwTa6a J\O 2000 r. B CJTOBaUKOHpecny6JTHKe. C03J\aHHe OCHOBHOH 6a3bl J\aHHbIX J\JTlIreorpa<jJH'leCKHX HH<jJopMauHoHHbIX CHCTeM (fHC)
B pacTpoBoH <jJopMe. I1poeKT HOBOH npaBoBoH
<jJOpMbl B reOJ\e3HH H KapTorpa<jJHH, KOTOpblH B npaBoBoM OTHoweHHH pewaeT C03J\aHHe ABToMaTH3HpoBaHHoH HH<jJopMaUHOHHOH CHCTeMbl reOJ\e3HH, KapTorpa<jJHH H KaJ\acTpa.

MOPABEU,

681.3.05

peJlbeclia B KapTorpacliH'IecKHx

reoJ\e3H'leCKHH H KapTOrpaQlH'leCKHH 0630p,
CTp. 178~ 182, 10 pHC., JTHT.6

MOJleJlRX
41, 1995, No 9,

I10J\XOJ\ K reHepaJTH3aUHH. UH<jJpOBble MOJ\eJTHpeJTbe<jJaH reorpa<jJH'leCKHe HH<jJopMaUHOHHble CHCTeMbI. KOHuenUHlI KapTOrpa<jJH'leCKOH MOJ\eJTHpeJTbe<jJa.THnH3aUHlI peJTbe<jJa.reHepa·
JTH3aUHlI MeTOJ\bl HHTepnOJTHpOBaHHlI KapTorpa<jJH'leCKOH
nJTOll\aJ\H, Bbl60p B ceTH BblCOTHblX TO'leK no CTPYKTypHblM
JTHHHlIM. 3aJ\a'lH no rpa<jJHKY. I1poBepKa H36paHHblX nOJ\xoJ\OB.

land co-

41, 1995, NQ 9,

XapaKTepHCTHKa MeTOnH'leCKOH nOCJTenOBaTeJTbHOCTH
C03naHUlI 6a3bl naHHblX CORINE
land cover. KJTaCclI<jJHKaUHlICORINE land cover. AHaJTII3 OCHOBHblXB03MolKHocTeH npllMeHeHHlI 3TOH 6a3bl naHHblX B KapTorpa<jJHII.

528.93: 681.3.05 MicroGEOS
M.
CpeJlCTBO JlJlR BeJleHUR JlUrUTaJlbHOií KaJla-

reOne3H'leCKHH u KapTorpa<jJH'leCKHH 0630p,
CTp. 197-198

41, 1995, NQ 9,

XapaKTepHCTHKa 6a3bl naHHblX KanacTpa HenBHlKHMocTeH H ee
pa3BHTHlI. Occ06eHHocTH H Tpe60BaHHlI K CHCTC~lenJTlI BeneHHlI nHTHTaJTbHOH KanaCTpOBOH KapTbI. HCXonHble 'lepTelKH
KaK CHCTeMa J\JT" oxpaHbl rpa<jJH'leCKOrO MaCCHBa nHTHTaJTbHOH KanaCTpOBOH KapTbI. MHKpofEOC
~ cpenCTBO nJTlI noBblweHHlI Ka'leCTBa naHHblX KanaCTpa HeJ\BHlKHMOCTeH.

528.067.4:

551.4: 528.9: 007 GlS:

rO<1>HEPKA,

51.-llIYPH,

528.88 LANDSAT

TM

M.

MoneJlUpOBaHue u KapTorpacliu'IecKoe
ulo6palKeHue
BonHoĎ
3p01UU nO'lBbl C ucnOJlblOBaHueM fHC
u JlaHHblX Landsat

528.9: 007

TM

MHTAllIOBA,

H.

feOne3H'leCKHH
CTp. 198-203,4

reOJ\e3H'leCKHH H KapTorpa<jJH'leCKHH 0630p,
CTp. 183-186,
JTHT.7

41, 1995, NO 9,

OTJTH'lHe npocTpaHcTBeHHo
opHeHTHpoBaHHblx
HH<jJopMaUHOHHblX CHCTeM (HC) H npocTpaHcTBeHHoH HH<jJopMaUHH OT
J\pyrHx HC H HH<jJopMaUHH. I1pocTpaHcTBeHHocTb,
reope<jJepeHu-onpeneJTeHHocTb H npoCTpaHcTBeHHblH aHaJTH3 J\aHHbIX
y,10lKeHHblX B re06a3ax. reoHH<jJopMaTHKa, ee cOBpeMeHHall
KOHuenUHlI, MeTonbl H OnbIT no pa3BHTHIO reorpa<jJH'leCKHX
HH<jJopMaUHoHHbIX CHCTeM.

H KapTorpa<jJH'leCKHH 0630P, 41,
pHC., JTHT.20

1995, NO 9,

I1p06JTeMa MOneJTHpOBaHHlI BonHoH 3p03HH nO'lBbl Ha OCHOBe
TeopHH <jJH3H'leCKHXnOJTeHB cpene reorpa<jJH'leCKOH HH<jJopMaUHOHHOH CHCTeMbl (fHC).
06pall\aeTClI
BHH~laHHe Ha He06xoJ\HMOCTb nHHaMH'leCKOrO nonxona
K HCCJTenOBaHHIOTaKoro
THna npHpOnHblX lIBJTeHHHH Ha 3Ha'leHHe HCnOJTb30BaHHlInaHHblX nHCTaHUHOHHoro 30HnHpOBaHHlI 3eMJTH. KJTaneTClI ynop
Ha He06xoJ\HMOCTb nHHaMH'leCKHX cnoc060B IIX H306palKeHII1I
B KapTorpa<jJHH. Pe3YJTbTaTbl HJTJTIOCTPHPYIOTClI
Ha H36paHHOH
TeppHTopHH TpHaBCKoií B03BblweHHOCTH.

912.43: 55: 528.4 (437.6)
HA}:\b,

528.93: 681.3.05 ZABAGED/I
yr JIHP)I{,

51.

reOne3H'leCKHH H KapTorpa<jJH'leCKHH 0630p,
CTp. 194-196,
JTHT. II

MUKpofEOC
CTpOBOĎKapTbl

}:\.

feHepaJlUlaUHR

51.-0T5IrEJIb,

B01MOlKHOCTU UcnOJlblOBaHUR 6albl JlaHHblX CORINE
ver B KapTorpacliuu

KOUA6,
528.914: 528.425.1:

land cover

A.-

fHPMAH,

51.-MAJIHK,

I1.-PAnAHT,

c.

feOJlOrH'IeCKHe KapTbl u CbeMKa 3anaJlHblX Kapnn

51.

reOne3H'leCKHH H KapTorpa<jJH'leCKHH 0630p,
CTp. 204-209,
5 pHC., 2 Ta6., JTHT.2

C01JlaHHe KaTaJlOra o6beKToB ZABAGED/I
reOne3H'leCKHH H KapTorpa<jJH'leCKHH 0630P, 41, 1995, No 9,
CTp. 187-190,
I Ta6., JTHT.2
XapaKTepHCTHKa ConeplKaHHlI ZABAGED/I
, onHcaHHe coneplKaHHlI OTneJTbHblX KaTeropHH cnHCKa lIBJTeHHH,H306palKeHHblX B HCCJTenyeMoH6a3e naHHblX H COCTaBHble'laCTH KaTaJTora
06beKToB ZABAGED/1.

41, 1995, NO 9,

CJTOlKHall reOJTOTH'leCKall CTpYKTypa Ha TeppHTopHH CJTOBaUKOH 'laCTH 3ananHblX KapnaT Tpe6yeT COCTaBJTeHHlIreOJTOTH'1eCKHX KapT, H306palKalOll\HX HaH60JTee nOCTOBepHO COBpeMeHHoe COCTOllHHe HMelOll\eHClI o HeH HH<jJopMaUHII. OHH
npenCTaBJTlIlOT C060H HCXO;\HbIH MaTepHaJT n,TlI COCTaBJTeHHlI
pa3JTH'IHbIX THnOB npomBOnHblX KapT H Ha60pOB KapT reo<jJaKTOpOB lKII3HeHHOH CpenbI. reOJTOrH'IeCKHH HHCTIITYT }:\HOHma
llITypa Bb100.1HlIeT 3TY 3ana'lY HeCKOJTbKHMHH3;\aHII1I~lH KapT
B MacwTa6ax 1:50 000, I: I 00 000, 1:200000 H 1:500 000.

912.43: 551.4
528.9: 347
MHKJIOlllHK,

<1>.-rO<1>MAHH,

A.-PbI6AHCKH,

M.

KYlIEPA,

H.

HOBa" CUCTeManapaJlJle'1bHoií oueHKH Ka'leCTBa Tonorpacliu'IeCKUX KapT

I1p06J1eMaTHKa npeJlnpHHHMaTe.1bcKoĎ JlellTe,lbHOCTH B KapTorpacliuu

reOne3H'leCKHH H KapTorpa<jJH'leCKHH 0630P, 41, 1995, No 9,
CTp. 190~ 193,2 pHC., I Ta6., JTHT. 14

reO;\e3H'leCKHH
cTp.209-210,

I1penJTolKeHHe CHCTeMHblX H3MeHeHHií B oueHKe Ka'leCTBa H HCnOJTb30BaTeJTbCKOHueHbl Tonorpa<jJH'leCKHX KapT. I1penBeneHHe HTorOB HCCJTenOBaHHHH npoeKTHoro peweHml HOBOH CHCTeMbI. OlKHnaeMblH BKJTan B 06beKTHBH3aUHIO ynpaBJTeHHlI
06HOBJTeHHeM H ~lOnepHH3aUHeH Tonorpa<jJH'leCKHX KapT.

np06JTeMaTHKa cOBpeMellHoro 113rOTOBjlellHlI H npOAalKH KapTorpa<jJH'leCKIIX H3;\e~1HH, MeCTO KapTorpa<jJH'IeCKIIX npoH3BelleHHM

II KapTorpa<jJH'IeCKHH 0630p,

Ha lfelllCKO\1

KHJDKHO:'\l pbIHKe,

nponalKlI.
nepcneKTHBllblH
ycnexa KapTorpa<jJlI'IeCKoro

aHaJII13

41, 1995, NQ 9,

COCTOSlHH5I MX

nJTall KaK TJTaBllblH IIHCTpYMeHT
npennpHHHMaTeJTbCKOrO cy6beKTa.

,

,

,

MAPY Z VOJENSKEHO KARTOGRAFICKEHO USTAVU
HARMANEC

- najpodrobnejšie turistické mapy z územia
Slovenskej republiky
- najnovšie spracovanie máp miest Slovenskej
republiky
- turistickí sprievodcovia
- aktualizované všeobecnogeografické
mapy
- nové aktualizované reprezentačné reliéfne mapy
- podrobné autoatlasy Slovenskej republiky
- automapy Slovenskej republiky a európskych
štátov
VKÚ, š.p., ponúka kompletné polygrafické služby
v kvalitnom prevedení a za prijatel'né ceny

- the most detailed tourist maps of the Slovak
territory
- the up-dated elaboration of maps of the Slovak
Republik
- tourist guide publications
- up-dated general geographic maps
- new up-dated representative relief maps
- detailed auto-atlases of the Slovak Republic
and other European countries
VKÚ, š.p.,offers ful! polygraphic services
in fop-quality presentation and af accetable prices

,

... A BLUDENIU JE KONIEC

• zpracovánI a tisk vlastnlch
reklamnlch map pro prezentaci a lokalizaci firmy

D obecně zeměpisné
mapy a atlasy
D turistické mapy
celého území tR

• možnost Iicentnlho využitI
již hotových map

D plány našich i zahraničních měst
D automapy a autoatlasy
ČR i zahraničí

Pro velkoodběratele výhodný
rabat, prodej za hotové i na
fakturu, zásilková služba

KARTOGRAFIE PRAHA

a. s.

Fr. Křížka 1, 170 30 Praha 7
obchodní oddělení
tel.: 02/37 38 80, 02/37 11 62
fax: 02/37 55 55
prodejna map
tel.: 02/37 38 57

C &VSPOI.S
Výhradní

r.o.

zástupce firmy RENKER GmbH' & Co. KG
v oboru

KARTOGRAFIE

- GEODÉZIE

Gravírovací fólie a diazofólie
Montážní a kreslicí fólie
Maskovací fi/my
Pauzovací a ploťrové papíry
Gravírovací a kreslicí pomůcky
Přístroje na vyvolávání diazomateriálů
Osvětlovací rámy
Lícovací systémy

i

RENKER

n
HECHT
~nJ
lillV

Kartographlsche Gravur·
und Zeichengerate

•

HOESCH PAPIER
Dnes nás již najdete:

Praha, Brno, Plzeň, Hradec Králové
Zajišťujeme poradenskou a servisní činnost
C&V, spol. s r.o., Hostýnská 520,108 00 Praha 10
tel.: 02/772166, 779707, fax: 02/772166

