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Ing. Juraj Gašinec,
Katedra geodézie a geofyziky
Fakulty BERG TU v Košiciach

Transformácia zmeraných veličín: šikmých d{žok, horizontálnych a zenitových úhlov, ako aj elipsoidických prevýšení vzťahujúcich sa na stredy prístrojov a ciefových značiek (terčov), resp. na ich spojnice, na hodnoty vzťahujúce sa na meračské značky
fyzických geodetických bodov. Výpočet hodnot potrebných na túto transformáciu v pripadoch lokálnych sietí.

Reduction of Some Survey Values
Summary
Transformation of measured values: slope distances, horizontal angles, zenith distances and ellipsoidallevel differences referred to the centres of instruments and targets or to their connecting lines, to values referred to the measuring mark of their
physical stations. Computation of required transformation values in cases of local networks.

Pri meraní priestorových d[žok, vodorovných a zenitových
uhlov, trigonometrických prevýšení v polohových bodových
poliach, zmerané hodnoty Dm, wm, zrn, ,1hm sa vzťahujú na
"stredy" prístrojov a ciefových značiek (terčov), resp. na ich
spojnice. V procesoch spracovania sietí treba však použiť
hodnoty meraných veličín vzťahujúce sa na meračské značky
fyzických geodetických bodov, resp. na ich spojnice. Táto
okolnosť vyžaduje transformáciu zmeraných hodnot na ich
odpovedajúce "bodové", ("znakové") hodnoty, ako aj s tým
spojené výpočty ďalších veličín.
Príspevok, i keď sú určité riešenia v tejto oblasti, napr. [3,
4, 7], uvádza niektoré ďalšie postupy týchto transformácií
a rieši ako získať spofahlivé hodnoty veličín, potrebné na tieto prevody, v prípadoch lokálnych sietí s meraniami, realizovanými najma univerzálnymi stanicami (US).
Bude sa pritom predpokladať, že referenčná plocha Besselovho elipsoidu pre takto meraný priestor sa može nahradiť sférickou plochou so stredným polomerom Rm, a že bodové pole bude pozostávať okrem určovaných bodov aj
z bodov daných so známymi polohovými súradnicami v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometricke siete katastrálnej (S-JTSK) a výškami v baltskom výškovom systéme-po vyrovnaní, prípadne aj elipsoidickými výškami h, ktoré
boli získané napr. z meraní globálneho systému určovania
polohy (Global Positioning System).
2. Transformácie

zmeraných veličÍn

Uvedú sa niektoré postupy prevodu meraných hodnot Dij,
úIJlk, zij, ,1hij(ktoré sa vzťahujú na Bi" Bj" - obr. I), t.j. stredy
prístroja, terča, resp. ich spojnicu a zvislicu v Bi" na hodnoty
Dij, zgi7 a ,1hij, ktoré sa vzťahujú na body Bi, Bj, t.j. na meračské značky fyzických geodetických bodov, resp. ich spojnicu
a normálu ni na sférickej ploche v Bi•
Budeme tedy predpokladať, že ide o merania prístrojom
na bode Bi a terčom na bode Bj, pričom na bode Bi sú zmerané veličiny Dij, zij, ,1hij, výška horizontu prístroja nad značkou hp a je známa elipsoidická výška hi, kým na bode Bj je
zmeraná len výška ciefa nad značkou hc

Na prevod Dij na Dij budeme uvažovať hodnotu Dij fyzikálne
a prístrojovo korigovanú (napr. automaticky v rámci meracieho procesu) a predpokladať, že meraný (astronomický) zenitový uhol zij sa transformuje na geodetický zenitový uhol
zt známym korekčnym postupom
zt = z7} + 8zij = zij + (g,{;oscxij + 71isincxi),
v prípade, že korekci a je zanedbatefná zij = ťíj.
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Transformáciu Dij na Dij je možné vykonať roznymi postupmi, z ktorých uvádzame nasledujúce najvhodnejšie riešenia:
1. na základe vzťahu [2, str. 192] medzi Dij a odpovedajúcou
d1žkou dOij na sférickej ploche (rozdiely medzi d1žkami oblúkov a tetív pre dosahy s US sú zanedbateIné [1, 6]) je
možné na vyjadrenie Dij použiť výraz
Dij = ~ d}ij ( 1 +

-t)( 1 + Ť) +(hj

- h;)2l),

(1)

(kde Rm = .JMN == 6380,076 km je stredný polomer krivosti pre strednú hodnotu geodetickej šírky CPm = 48°40'
na území Slovenskej republiky) na použitie ktorého potrebujeme poznať hodnoty doij a hj. Tieto je možné určiť
niekofkými sposobmi:
a) pre doij opal použitím vzťahu [1, str. 192] výraz
d .. = ~ (D'!)? - (hj + hc-hi-hp)2

(1 + \+

OIJ

hp)

(1 + h;;

m

(2)

.

hc)

,

m

b) d1žky doij je možné určiť aj na základe roznych vzťahov,
ktoré sa dajú odvodiť pomocou známych elementámych
vzorcov z obrazcov Bi, Bj' Bij" Bi, Bij' Pj Pi' P;PjC,
Bi, Bj'C v rovine normál ni' nj (obr. 1),
d .. = lY!! sin(z1;- BiJ
Rm
IJ
cOS(Bij /2)
Rm + hi + hp'

(3)

mj

kde uhol cp (obr. 1) sa určí z trojuholníka BiBjC tangensovou vetou, napr. v tvare (pozri časť 2.3)
cp

Tr -

= TrI2-Bij

/2 + arctg ( tg ~

B·

h - h
2Rm~hi~hj

)

.(10)

Vzťahy (1), (8) a (9), okrem hodnot Bij, vyžadujú znalosť výšok h" hj• Tieto ak by boli zamenené normálnymi
výškami Hl(, H}'; príslušné vzťahy poskytnú chybné hodnoty
pre doij, resp. pre Dij. KeĎŽev Bi platí hi = ?i + Hl(, ?i = ?Ei
+ ?Ki, kde ?Ei je výška elipsoidu nad aproximujúcou sférickou plochou, ?Kj je výška kvázigeoidu nad elipsoidom
a analogicky v Bj, vefkosť chyby Bdoij v doij (a odpovedajúcim sposobom aj v Dij) može byť vyjadrená podIa
Bdoij

= - / ď::],

doij

= ď::] + Bdoij,

(11)

m

ď::]

kde
je d1žka doij vypočítaná s hodnotami Hl(, HIV, a ~je
priememá hodnota veličÍn ti' 0. Ak napr. ? = 1 m, doij = 6
km, bude Bdoij = -2,62 mm a pre dOij = 1 km bude Bdoij =
-0,16 mm.
Preto je vhodné mať na transformáciu Dijna Dij aj také
vzťahy, ktoré elipsoidické výšky oboch koncových bodov
Bi, Bj neobsahujú. Takéto vzťahy je možné odvodiť z lichobežníka BiBj'Bfii (obr. 2), keď postupným vyjadrením
potrebných vzťahov z jeho jednotlivých elementámych obrazcov a ich vhodným spojením, ako aj niektorými prípustnými zjednodušeniami dostávame použiteIné vzťahy
na vyjadrenie Dij bez h"~hj. Z nich uvádzame:

Dij

=

~[Dij + hp cos z1j- hc cOS(z1j-Bij)]2 +

+ [hp sin Z~j - hc sin(z1j- Bi)]2;

(12)

c) elipsoidickú výšku hj možno určiť napr. pomocou vzťahov

= D'"

h

IJ

J

hj

cos(zt

- Bij / 2)

cos (/ Bij 2)

= ~ (D'!))2 + (Rm + hi + hp)2

+,

h

+

h-h
p

- 2Dij (Rm

Dij

c'

+ hi + hp)

~cos(7T-zt)-Rm-hn

=

v ktorom uhol 8zij je možné určiť podIa

2. d1žku Dij je možné ďalej určiť na základe výrazu vyplývajúceho z kosínusovej vety v obrazci BiBjC

+ (Rm + hY-2(Rm

- (hc-hp) cos(ť;j - Bij) cos 8zij- (hc-hp) tgBij
Dij + 8Dij,

(7)
I>
uZij

ako aj ďalších vzťahov, ktoré je možné odvodiť tiež
z geometrických úprav príslušných veličín na obr. 1;

Dij = ~(Rm+hY

= Dij

+ hi)(Rm + hj)cos

Bij
(8)

=P

(hc

-

D'"

hp)

.

sm

..8
<'ij,

'J

kde P je prevodová konštanta uhlov v tej uhlovej miere,
v ktorej sa 8zij vyjadruje.
Ako vyplýva z uvedených vzťahov na výpočet Dij, na
ich vyčíslenie (aj ďalšÍch výrazov, ktoré je možné odvodiť
a používať) je potrebná znalosť stredového uhla Bij a elipsoidickej výšky hj alebo len uhla Bij' O určení týchto veličín sa píše v časti 3.

3. na základe vzťahu vyplývajúceho z trojuholníka BiBfiij,
resp. BiBj'Bij'
Dij

= ,j,h

Prevod geodetického zenitového uhla z1j (pre zámeru Dij
a vzťahujúceho sa v bode Bj' na ni) na uhol z1fpre d1žku Dij
a vzťahujúci sa v bode Bi na ni' može sa vykonať roznymi postupmi, napr.:

cOS(Bij / 2)
sin (cp + Bij + Tr 12)'

ij -------

1) Pre dlžky priamo merateTné US je možné v (1) miesto súčinu
(l + h,lRm)(l + h/Rm) použiť zjednodušený výraz I + (hi + h)/Rm
a v (2) miesto súčinu (l + (hj + hp)/Rm)(l + (hj + hC>/Rm) výraz
1 + (hj + hp + hj + hC>/Rm.
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3. Výpočet

Sij a hj

Uhol Su a výška hj sú kfúčovými veličinami, ktoré potrebujeme poznať takmer k všetkým redukciám. Tieto veličiny je
možné exaktne určiť roznymi výpočtovými postupmi podIa
toho, aké východiskové prvky sú k dispozícii.

B'I

~---o\

'\

hp\

odvodeného použitím známeho elementámeho vzorca platného pre trojuholník B;Bj'C. Na riešenie možeme použiť aj
vhodný iteračný algoritmus, vychádzajúci z trojuholníka
B;Bj'C:

vyplývajúceho zo vzájomných vzťahov príslušných uhlov
v bode B; (obr. 2), pričom uholDzu sa určí podIa (14) alebo
z lichobežníka B;Bj'BjB; podIa vzťahu

.
_
sine1T sm Su - Dij R h
m+

-

. (

Su - arcsm

Du = Dij + hp cos(zt) - hc cos(zt - s;) ==
== Dij + [hp - hcl cos zt

Rm
Exaktnú elipsoidickú výšku hj meraného bodu Bj poskytuje napr. vzťah (7), v ktorom použijeme Su z (22), resp. z (25).
Vhodné je tiež obe veličiny Su ' hj určiť súčasne aj na základe jednoduchej iteračnej procedúry, napr. pre vzťahy
. (D":'sinz!!,)
s..= arCSln
II
II
lJ

= D":' cos(zij - Su / 2)
IJ

cos( S;j

/

2)

=

Rm+hj+he

'

- m cos (zf;- Su / 2)
hj - Du
(/
2)
+ h; + hp - hco
cos Sij

,

alebo podIa iných vzťahov, napr.
flhm
U

Dij
h. h
1+ p

Di'] sin zt

US priamo "merateIné" trigonometrické prevyseme flhij
(obr. 1) medzi B;" Bj' sa ňou určí podIa výrazu

IJ

m+

h'
1+ p

a kde "štartovacia hodnota" sij sa može určiť použitím niektorého zjednodušeného výrazu, napr. podIa:

sú odvodené z geometrických vzťahov obr. 2 a sú výrazmi
obsiahnutými aj v (12).
Na realizáciu výpočtov zt~ podIa uvedených vzťahov, sú
potrebné opaf veličiny hj a su.

flh'fl

R

4)

h;

pričom na výpočet "štartovacích hodnot" sij,
je možné
použiť vzťah (26) a z trojuholníka B;,Bj'C (obr. 1) vyplývajúci
výraz

lY.'!'
m (Dij)2.
m
m
u sm Zu - ~
sm Zu cos zu·
m

h~
= Dij... sin zf; _ R m - hc'
J
sm Sij

Prevýšenie flhij sa transformuje na elipsoidické prevýšenie
medzi bodmi B;, Bj najjednoduchšie na základe vzťahu (obr.
1)

flhu

= hj-h; = flhť

+ hp-he

= Dij

cos(zj\ - s; /2)
y(
/2) + hp-he
cos Su
(21)

Aj táto transformácia vyžaduje znalosť

su'

Ak zameriavaný bod je daným bodom v sieti so známymi súradnicami v S-JTSK (ktoré sú k dispozícii) presné hodnoty
uhla Su je možné určiť aj ďalšími postupmi, napr. s použitím
geodetických súradníc bodov Bl 'f'; Á; hd, Bl 'f'j Áj h}, na ktoré
sa karteziánske súradnice S-JTSK pretransformujú známym
sposobom [1].
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vzr •••
..rJ
(1)
(2)
(4)
(5)
te)

h;/InJ

--

LlTERATúRA:

D,/InJ

"",,",J

9tJtnJ

Zf'tJ

5_,403052

5_,730717
5_,730717
5_,730717

2118,531835
2118.531835
(8)
(8)
(12)
(13)
(15)
(18)
(18)
(21)
(22) 587,3348047
587,3348047
5873348030 2118531805
(7)

5_.403052
5_.403052
5_.403052
5_.403884
88,30eeos 15
88,30880515
5_.403041
1 088,_

838

~

Stredový uhol Bij medzi normálami ni,
možné potom vyjadriť podfa

nj

bodov

[1] BOHM, J. - HORAL, L. - KOLENATÝ, E.: Vyšší geodéziedíl 1. a II. Praha, CVUT 1979 a 1981.
[2] HEISKANEN, A. W. - MORITZ, H.: Physical Geodesy. San
Francisco, Freeman & Co 1967.
[3] HRADILEK, L.: Vysokohorská geodézie. Praha, Academia
1984.
[4] WEISS, G. - SUITI, J.: Geodetické lokálne siete I. Košice, Fakulta BERG 1997.
[5] VYKUTIL, J.: K převodu měřených délek do zobrazovací roviny
souřadnicového systému S-JTSK. Geodetický a kartografický
obzor, 20/62, 1974, č. 10, s. 276-281.
[6] SUITl, J.: Geodézia. Bratislava, Alfa a SNTL 1987.
[7] DANIS, M. - VALKO, J.: Matematická kartogafia (Praktická
časť, tabulky, monogramy). Bratislava, ES SVST 1980.

BJ CPi' AJ,

Bl CPj,A} je

Lektoroval:
Ooc. Ing. Ján Hefty, CSc.,
Katedra geodetických základov
Svf STU, Bratislava

Sť

ak použijeme referenčný elipsoid na vyjadreniu dlžky
(odpovedajúcej uhlu Bij), pričom Raij je polomer krivosti normálového rezu s geodetickým azimutom Uij, alebo podfa:
Bij=P-

-,

R

set
m

ak použijeme na vyjadreniu S~ sférickú plochu.
Dlžku geodetickej čiary (= normálového rezu z Bi na Bj)
Sť na elipsoide, resp. dlžku ortodrómy S~ na sférickej ploche určíme na základe riešenia druhej hlavnej geodetickej
úlohy s použitím vhodného numerického postupu.

Na ilustráciu použitia uvedených vzťahov ukážeme výsledky,
ktoré sa dosiahli pri ich uplatnení pre 2 body.
Majme
súradnice
S-JTSK
bodov
BJl247768,508,
260990,196], Bj[124296l,753,
264387,596] a elipsoidickú
výšku bodu h; = 1023,046 m. Na základe priameho merania
a príslušných redukcií sú k dispozícii hodnoty: D'!J=5989,473
m, ť& = 88,3047g, hp = 1,432 m, hc = 1,806 m.
S použitím týchto hodnot a jednotlivých vzťahov boli pre
počítané veličiny získané hodnoty uvedené v tabufke I.

Z uvedeného prehfadu niektorých vzťahov na prevod meraných hodnot dlžok, zenitových uhlov a prevýšení na hodnoty
vzťahujúce sa na meračské značky fyzických geodetických
bodov, a z použitia týchto vzťahov pre rozne prípady a situácie, vyplývajú niektoré závery na ich praktické aplikácie:
a) redukcie je potrebné vykonať vo všetkých prípadoch a situáciách, pretože zmeny príslušných veličín nie sú zanedbatefné,
b) všetky redukcie vyžadujú presnú znalosť predovšetkým
stredového uhla B, čO je podmienené použitím presných
vzťahov na jeho výpočet; rozne približné vzorce, ako aj
nedostatočná
numerická "ostrosť" výpočtu B, vyvoláva
chyby vo všetkých redukovaných prvkoch,
c) pomocou príslušných vzorcov a na základe meraných veličín je možné určiť aj exaktné elipsoidické výšky hJ zameriavaných bodov Bj•
Tieto závery sa prirodzene vzťahujú na "deterministické"
riešenie úloh, bez zohfadnenia vplyvu presnosti meraných
veličín.

Vyšiel Terminologický slovník
geodézie, kartografie a katastra
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
(ÚGKK SR) vydal
TERMINOLOGICKÝ
SLOVNíK GEODÉZIE,
KARTOGRAFIE A KATASTRA,
určený odbornej verejnosti, ktorá sa zaoberá činnosťami v odbore
geodézie, kartografie a katastra. Terminologický slovník (TS) obsahuje 5650 terrnínov, výklady k termínom, preklady termínov do
českého, anglického, nemeckého a ruského jazyka, ako aj registre
prekladov termínov. Ďalej je v TS zaradený aj krátky ,,zoznam skratkových slova skratiek niektorých inštitúcií súvisiacich s geodéziou,
s kartografiou a s katastrom nehnutelností".
TS poskytuje výklady k odborným termínom na úrovni súčasnej
legislatívy, vedy a poznani a a dáva množstvo informácií použitelných v geodetickej a kartografickej praxi a v prekladatelskej
činnosti.
TS pripravil kolektív odborníkov z rezortu ÚGKK SR, z Ceského
úřadu zeměměřického a katastrálního, z Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave, zV ýzkumného ústavu geodetického,
topografického a kartografického v Zdiboch, z odborov geodézia
a kartografia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Ceského vysokého učení technického v Prahe a prekladatelov.
TS bol vydaný v náklade 2000 výt1ačkov. Cena výt1ačku je
Sk 350,-. Možno ho kúpiť v mapových službách Geodetického a kartografického ústavu Bratislava, ktoré sa nachádzajú v Banskej
Bystrici, v Bratislave, v Košiciach a v Prešove.
TS je výsledkom viacročnej práce a možno predpokladať, že sa
stane cennou pomóckou v každodennej praxi.
Autorský kolektív bude vďačný za poznámky a pripomienky
k textu TS.

Distribuci TS v Ceské republice bude zajišťovat Výzkumný ústav
geodetický, topografický a kartografický, 250 66 Zdiby č. 98.
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Hlavní aspekty evropské geografické
informace a problémy její tvorby a využití

Pojednání s odkazem na existující politické dokumenty poskytuje úvod do evropské koncepce informační společnosti a vyznačuje v ní místo
evropské geografické informace. Dískutuje požadavky kladené na základní charakteristiky evropských geografických dat jako nositele uvedené informace a dokumentuje obtížnost jejich naplňování v podmínkách národně pestré Evropy. Zároveň též identifikuje postavení českých
geografických dat v tomto evropském kontextu a zprostředkuje tak první inventuru výchozích předpokladů pro jejich integraci do evropských
geografických dat. Práce se nazabývá problematikou dostupnosti evropských geografických dat, která je jako výsledek působení evropské geografickoinformační infrastruktury předmětem návazného pojednání.
Main Aspects oj European Geographic lnJormation
and Problems oj lts Creation and Using

Paper reflects existing political documents, offers an introduction to the European conception oj an information society and states the place
of the European geographic information in it. lt deals with requirements posed on main features of European geographic data as a carrier
of such information and shows the difficulty of its fulfilment in conditions of broad spectrum of European nations. Simultaneously, the state
of Czech geographic data in the European context is identified and this offers the first inventory of starting prerequisities for their integration into the European geographic data. The artide does not treat the question of accessibility of European geographic data that manifests
an impact of the European geographic information inJrastructure and is given in the following paper.

Současná postindustriální společnost si hledá svého vývojového nástupce a vše nasvědčuje tomu, že se jím stane informační společnost. Pro informační společnost bude příznačné, že si rozhodující podíl na růstu hrubého domácího
produktu zajistí vysoce kompetentním poznáním, rozhodováním a následným chováním, opřeným o kvalifikovanou
informaci. A právě tak, jako byl kupř. hospodářský růst industriální společnosti založen na rozvoji dopravní infrastruktury, neobejde se formování informační společnosti
a využívání jejích předností bez cílevědomého vytvoření její
specifické informační infrastruktury. Pod uvedeným souborným pojmem se skrývá ucelený komplex technologických, ekonomických, právních, politických a dalších nástrojů, který zajišťuje pohotovou dostupnost adekvátní
informace pro jakoukoliv poznávací resp. rozhodovací situaci a schopnosti ji kvalifikovaně zpracovat a využít k docílení optimálního společenského efektu.
Tato informace, aplikačně podporovaná uvažovanou infrastrukturou, je krví informační společnosti, a to přesto, že
se v příslušných politických dokumentech často skrývá pod
nenápadným pojmem "obsah" (content). Pojem "informace"
tu přitom podle ustálené definice znamená význam, který člověk přisuzuje určitým datům. Stejně frekventovaně uplatňovaný termín "data" pak reprezentuje obraz vlastností objektu
vhodně formalizovaný pro přenos, zpracování nebo interpretaci člověkem či počítačem.
Hlavními protagonisty cílevědomého utváření informační
infrastruktury jako základny příští informační společnosti
jsou již po několik let Spojené státy a Japonsko. Nicméně
úplné využití potenciálu této budoucí společenské formace
není možné na omezeném národním principu, ale je právě
naopak závislé na aplikaci v celosvětovém, globálním měřítku. Proto se také globálními aspekty budování informační
společnosti zabývala v únoru 1995 v Bruselu konference nejpokročilejších zemí světa sdružených v G7. Evropajako celek nezareagovala na předchozí příznaky klíčení základů in-

formační společnosti dostatečně rychle, a tak se v současnosti horečně snaží toto své zaostávání zlikvidovat. Hýbatelem uvedeného procesu se stala Evropská unie (EU) a Evropská komise (EK) jako její výkonný orgán. Řada iniciativ,
které EK a mnohé další evropské orgány k uvedené problematice prezentovaly, vyvrcholila v roce 1994 vydáním tzv.
Bangemannovy zprávy [1], jež obsahuje souborné doporučení k utváření evropské informační společnosti adresované
Radě Evropy (RE).
Bezprostředním důsledkem přijetí tohoto zásadního dokumentu bylo rozpracování jeho koncepce a následné promítnutí do Akčního plánu [2] a dále do několika programů
EK a jiných evropských orgánů, zaměřené na formování vybraných složek evropské informační infrastruktury. Zároveň
byly zaznamenány první kroky v soustředěné péči o rozvoj
samotného obsahu/informace, vyjádřené v roce 1996 zahájeným programem EK, známým pod zkráceným názvem
INF02000 [3]. Z podnětu skupiny expertů, podporované ředitelstvím EK DG XIII - E bylo zároveň ukázáno, že obecný
fenomén informace zahrnuje jako svou svébytnou složku
geografickou informaci, která je podle zaužívané definice
druhem informace,jež se týká objektů, které jsou přímo nebo
nepřímo přidruženy k poloze na Zemi.
K pojmu "geografická informace" pak duálně přísluší termín "geografická data". Oba tyto pojmy jsou normativně zavedeny do české odborné terminologie a odpovídají anglickému názvosloví (geographic information/geographic data)
a také názvosloví francouzskému (information géographique/données géographiques). Někdy se však v češtině též
uplatňují nenormalizovaná synonyma těchto pojmů ve tvaru
"geoinformace" resp. "geodata", která korespondují s německou terminologií (Geoinformation/Geodaten).
Shora uvedená expertní skupina identifikovala prostorový
aspekt geografické informace jako nositele specifického poznávacího a rozhodovacího potenciálu, pro nějž si zaslouží
v procesu formování základů informační společnosti zvláštní
přístup a zvláštní rozvojové řešení. Proto také v roce 1995
připravila diskuzní dokument GI2000 [4], který se později
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transformoval na pracovní dokument a byl průběžně podrobován připomínkování a úpravám. V době přípravy tohoto
pojednání do tisku byl uvedený dokument v zestručněné
formě upraven do návrhu zprávy EK pro RE, Evropský parlament, pro Hospodářský a sociální výbor a pro Výbor regionů a dostal název G12000: Towards a European policy framework for geographic information. Jde zatím o jediný
ucelený oficiální materiál, který objasňuje potřebu evropské
geografické informace a naznačuje, jaké musí tato informace
vykazovat aspekty k tomu, aby se mohla v příští evropské informační společnosti s úspěchem zhostit své specifické
úlohy.
Pro Českou republiku (ČR) - stejně jako pro další země
střední a východní Evropy (ZSVE) - je významné, že se EU
se svými iniciativami, týkajícími se utváření základů evropské informační společnosti, neuzavírá do sebe, ale že se snaží
do uvedeného procesu zapojit též země tohoto regionu. S takovým zaměřením také proběhla v letech 1995-1997 celkem
tři fóra EU a ZSVE k budování informační společnosti. Jako
stěžejní se přitom zřejmě jeví Druhé fórum, které se uskutečnilo v září 1996 v Praze a na němž byl prezentován Akční
plán [5], definující 27 konkrétních témat, doporučených k řešení orgány a organizacemi ZSVE v těsné součinnosti s odborně příslušnými subjekty zemí EU. Téma č. 19 tohoto plánu
bylo přitom zaměřeno do oblasti geografické informace
a koncem roku 1997 byla ukončena jeho projektová příprava.
Základním předpokladem pro zasvěcené zapojení se do řešení tohoto a zejména mnoha příštích evropsky založených
projektů je, kromě jiného, dobrá orientace v situaci kolem
evropské geografické informace. Pokusem o zprostředkování
takové orientace je toto pojednání. Kostru jeho obsahu tvoří
souhrn základních aspektů evropské geografické informace
(resp. evropských geografických dat), excerpovaných z nepříliš přehledně organizovaného dokumentu [4]. Proto byly
autorem následně uspořádány do ucelené struktury, která odpovídá posloupnosti kapitol tohoto příspěvku. Následující
kapitoly postupně uvádějí jednotlivé požadavky na charakteristiky evropské geografické informace, v relaci k nim identifikují současný faktický stav příslušných aspektů sledované
informace v zemích Unie a v ČR a následně popisují cesty
uspokojení uvedených evropských požadavků, uplatňovaných v EU a u nás.
Jakje patrné z textu pojednání, opírá se nejen o dokument
[4], ale též o rozsáhlý soubor dalších, značně rozptýlených
a někdy i obtížně dostupných literárních pramenů. Při jejich
zpracování se pak ukázalo, že je současný stav identifikace
požadavků na jednotlivé aspekty evropské geografické informace a situace kolem jejich naplňování velmi rozrůzněná
a vnitřně nevyvážená. Větší rozsah některých kapitol pojednání a stručnost jiných proto nikterak nevyjadřuje diferencovanost přístupu autora k jednotlivým stránkám dané věci,
ale je převážně důsledkem právě tohoto různého stupně objektivní rozpracovanosti pojednávaných stránek sledované
problematiky a realizace odtud se odvíjejících řešení.

2. Evropská geografická informace a její základní
přínosy
Účel tohoto pojednání vyžaduje v prvé řadě objasnění evropské geografické informace jako výhledového fenoménu,
který nemůže vzniknout jako prostý součet národních kolekcí
geografické informace. Poslání její tvorby a využití přitom
nespočívá jen v uspokojení evropských poznávacích a rozhodovacích potřeb, ale též v podpoře procesu snižování nezaměstnanosti, která patří k tíživým problémům EU.

2.1 Evropská

geografická

informace

Evropská geografická informace, až na výjimky projektů
orientovaných na malá měřítka (např. Geografický informační systém Komise Evropských společenství GlSCO [6])
nebo tematicky úzce vymezených projektů ve středním měřítku (kupř. mapování půdního krytu Evropy na bázi kosmického průzkumu CORINE [7]), neexistuje. Jinak je pro
současnou situaci v uvedené věcné oblasti příznačná pouze
existence národní geografické informace, která se opírá
o vesměs velmi dobrou topografickou a tematickou zmapovanost zemí EU, jež těží z dlouhodobé a kvalifikovaně založené tradice. Vlastnosti takto formované geografické informace bývají povětšinou konzistentní v rámci území
jednotlivých států, v mezinárodním srovnání však vytvářejí
velmi pestrou mozaiku, která je odrazem existujících rozdílů v národních jazykových, kulturních, právních, technologických a j. specifikách.
Naznačeným způsobem založená roztříštěnost geografické
informace v EU způsobuje její mezinárodní nesrovnatelnost
a odtud vyplývající neslučitelnost v rozsazích překračujících
hranice jednotlivých států EU. Důsledkem toho je i její nepoužitelnost (bez náročných a nákladných jednorázových homogenizačních úprav) pro aplikace, které svým prostorovým
záběrem zasahují části nebo celá území dvou či více sousedních států EU. Obdobně nepříznivě pak tato fragmentárnost existující geografické informace působí i v aplikačních
případech, jež se zaměřují na kvalifikované srovnání prostorově nesousedících celků, které se nacházejí na území dvou
či více států.
Uvedená rozrůzněnost geografické informace je v současné době podpořena i institucionálně, neboť její tvorba
a údržba je v EU svěřena národním mapovacím a obdobným
institucím, jejichž působnost je legislativně omezena pouze
na příslušné národní území a které postrádají jakýkoliv politický mandát a s tím související ekonomickou podporu pro
tvorbu evropské geografické informace. Přitom se jedná vesměs o geografickou informaci určenou pro civilní účely, jež
je - jak ukazuje [8] - ve všech zemích EU s výjimkou itálie, Nizozemska a Řecka vytvářena odděleně od tvorby vojenské geografické informace, která sice může v působnosti
existující vojenské aliance NATO pokrývat konzistentně nadnárodní celky, avšak vykazuje odlišnou aplikační orientaci,
a tedy i parametry.
Také v podmínkách ČR je ve vymezeném civilním sektoru charakteristická velmi dobrá topografická i tematická
zmapovanost státního území. Nejvýstižněji to dokumentuje
existence Základních map ČR a široké měřítkové řadě od
1:10 000 do 1:200 000, které reprezentují ve smyslu nařízení vlády č. 116/1995 [9] základní státní mapová díla,
a také na třicet typů na jejich bázi založených státních tematických map, pokrývajících oblasti dopravy, vodního
hospodářství, geologie a řady dalších tématik. Ucelený přehled velice příznivé situace v této oblasti zdokumentoval
Šíma [10]. Jde tu však - obdobně jako v zemích EU - o stav,
který odráží české jazykové, kulturní, technologické a další
zvláštnosti, jež jsou více nebo méně neslučitelné s analogickými aspekty geografické informace jiných evropských
států. Obdobně se zde uplatňuje též absence mandátu pro
mapování širšího zahraničního okolí ČR a další národně založená omezení, která drží českou geografickou informaci
ve stejném odstupu od evropské geografické informace,
jaký vykazuje geografická informace jednotlivých zemí
Unie.
Nápravu popsané situace spatřuje dokument GI2000 ve
vytvoření skutečně evropské geografické informace, která
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bude pro celé území EU konzistentní a bude tak představovat vnitřně jednotný geografickoinformační podklad pro veškeré evropsky založené aplikace. Pro tuto evropskou geografickou informaci se přitom razí označení "bezešvá",
přičemž uvedený atribut nevyjadřuje pouze geometrické propojení geografické informace na státních hranicích, představujících svého druhu švy, ale její všestrannou, do všech jejích aspektů pronikající evropskou integraci a homogenitu.
Jde tu zejména o jednotu jejího obsahu a formy, o její homogenitu z hlediska různých aspektů jakosti a v neposlední
řadě též o harmonizaci celého komplexu podmínek, jež ovlivňují její dostupnost.
2.2 Informační
storových

podpora
problémů

řešení

evropských

pro-

Jeden ze dvou základních přínosů evropské geografické informace spočívá v podpoře řešení evropských prostorových
problémů, zaměřených na docílení vnitřní integrace a maximální soudržnosti (koheze) EU. V souvislosti s tím se uvedená podpora zaměřuje na zvládání úkolů, které bezprostředně ovlivňují jakost a účinnost naplňování uvedených
integračních tendencí. Přetrvávající absence evropské geografické informace však uvedené aplikace zatěžuje jak obtížemi se získáním a homogenizací národně rozptýlené a nekonzistentní geografické informace, tak nejistotami ve
výsledcích o ni se opírajících poznávacích a rozhodovacích
činností, jež jsou vyvolány vnitřní nesourodostí použité podpůrné informace.
Tyto nepříznivé dopady neexistence evropské geografické
informace se také v plném rozsahu projevují v některých projektech programu IMPACT 2 [11], rozvíjeného péčí EK v zájmu podrobnějšího zmapování faktického stavu věcí v informační podpoře vybraných aplikací a ověření možností
překonání vyskytujících se překážek. Přitom se lze oprávněně domnívat, že zmíněný neutěšený stav má i svůj podíl
na nedostatečné úrovni dosavadních aplikací existující geografické informace v EU, pro kterou je příznačná převaha
méně náročných úloh (karto )grafické reprezentace reálného
světa, zatímco sofistikované poznávací a rozhodovací úlohy,
založené na složité a dokonalou geografickou informaci vyžadující prostorové analýze, jsou ke škodě vytýčených aplikačních cílů spíše výjimkou.
Rovněž v ČR jsou patrné obdobné nedostatky v připravenosti geografické informace na podporu řešení evropských
prostorových problémů. Tento neuspokojivý stav se přitom
vynořuje stále výrazněji na povrch zejména v souvislosti s pokračujícími jednáními kolem budoucího vstupu ČR do Unie.
Názor EK [12], charakterizující úroveň připravenosti naší
země na akt vstupu do EU, odhalil mnohé mezery v našem
všeobecně informačním zázemí a také ve specifickém geografickoinformačním zabezpečení. Naposledy jmenovaná
skutečnost je zřejmá ve vztahu k řadě časoprostorově orientovaných disciplín a z nich pak patrně nejvýrazněji k mimořádně významné oblasti regionální politiky.
Konkrétními doklady toho jsou kupř. současné obtíže
s kvalifikovanou definicí soustavy územních jednotek pro
statistiku (NUTS) na území ČR jako součásti rámce pro jednotnou evropskou regionální statistiku, problémy se zajištěním informační reprezentace jednotných hranic vnitřní
správní struktury euroregionů, rozkládajících se dílem na
území ČR, nepříliš povedené pokusy o "poevropštění" stávajících českých územnětechnických podkladů apod. Analogicky jako v zemích EU je přitom i v ČR zřejmá větší úspěšnost těch aktivit uvažované povahy, které se zaměřují na

úlohy (karto )grafické interpretace geografické informace, zatímco podstatně omezenější je rozsah jejího uplatnění při řešení analytických úloh.
S přihlédnutím k této situaci považuje dokument 012000
informační podporu řešení evropských prostorových problémů za jeden ze dvou základních motivů vytváření evropské geografické informace. Přitom předpokládá, že všestranná bezešvost této informace významně podpoří rozvoj
geografickoinformačních aplikací v celém jejich prezentačním, poznávacím a rozhodovacím profilu, neboť bude
bez dodatečných náročných homogenizačních úprav připravena k vlastnímu využití a zároveň se stane jedním
z předpokladů docílení žádoucí jakosti výsledků uvedených aplikací.
2.3 Aplikační
mace

pole

evropské

geografické

infor-

Toto aplikační pole zahrnuje v zemích EU (karto)grafickointerpretační, poznávací a rozhodovací podporu správy a řízení v širokém spektru časoprostorově orientovaných oblastí,
které pokrývají zvláště technickou infrastrukturu jako jsou
veřejné práce, doprava, energetické sítě, komunikační sítě
ap., přírodní zdroje a ochranu životního prostředí, veřejnou
bezpečnost (policii a hasiče) a tísňové služby, humanitární
služby jako zdravotní péči, výchovu, bydlení a j., všestrannou pozemkovou správu a také plánování a řízení růstu a hospodářského rozvoje v průmyslu, zemědělství i službách. Zároveň je ale třeba konstatovat, že konkrétní identifikace
prokazatelně přínosného způsobu uplatnění geografické
informace při řešení prostorových problémů ve zmíněných
aplikačních oblastech v oficiálních dokumentech často
chybí.
Tak kupř. v již vzpomenuté prioritní oblasti regionální politiky, jež má svou problematiku v evropském kontextu velmi
dobře zmapovánu ve studii EUROPE 2000+ [13], vykazující
rozsah téměř 250 stránek, lze nalézt jen jeden krátký konstatační odstavec, jenž obecně zmiňuje význam geografické
informace pro kvalifikované zvládnutí příslušných odborných problémů. Její konkrétní poznávací a rozhodovací uplatnění je tu tedy zřejmě ještě převážně věcí budoucnosti.
Podobná je pak situace i v ČR, kde se sice rovněž rozvíjí
řada aplikací geografické informace, které jsou však spíše
výrazem osvojení nabízejícího se technologického pokroku
než projevem průkazného zdokonalení příslušných poznávacích a rozhodovacích aktivit. Za těchto podmínekjsou pak
také oficiální dokumenty, týkající se prostorově orientovaných oblastí řízení, na explicitní definování svých vazeb na
geografickou informaci buď velmi skoupé anebo je zcela
přehlížejí. Konkrétním dokladem toho je např. z již výše vybrané aplikační oblasti dokument o zásadách regionální politiky vlády ČR [14], který potenciální geografickoinformační podporu pojednávaných aktivit ponechává stranou
svého zájmu.
Ovšem právě tak, jako jsou málo vstřícné vůči geografické
informaci oficiální dokumenty z oblastí jejích možných aplikací, je podobně i základní dokument o evropské geografické
informaci 012000 [4] málo vstřícný vůči těmto okruhům jejího uplatnění. Její aplikační pole totiž vůbec systematicky
nepojednává, neboť toto pole existuje nezávisle na existenci
nebo neexistenci evropské geografické informace a leží tak
zdánlivě za hranicemi obsahového záběru uvedeného dokumentu. A tak se kupř. i aplikace této informace ve sledované
regionální politice dotýká jen letmo. Celkově je tedy patrné,
že existující oficiální dokumenty, které by měly oboustranně
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stimulovat uplatnění geografické informace při zásadní kvalitativní přestavbě poznávacích a rozhodovacích činností jednotlivých prostorově orientovaných aplikačních disciplín, zatím neplní tuto svou úlohu a lze proto v jejich úrovni
identifikovat významné rezervy.
Zároveň je však dlužno upozornit na to, že sledovaný dokument GI2000 [4] přechází neoprávněným mlčením také
další důležitý fakt, spočívající v tom, že příští informační společnost svými nástroji zredukuje závislost mnoha nemateriálně založených společenských aktivit na jejich prostorové
poloze, na překonávání prostorových vzdáleností a na respektování dalších geografických podmínek a tím také omezí
potřebu poznávacího a rozhodovacího uplatnění příslušné
geografické informace. Tzv. Delorsova Bílá kniha [15], která
posloužila jako jedno z východisek pro zkoncipování Bangemannovy zprávy [1], k tomu konečně zaujala již v roce
1993 jasné stanovisko vyjádřené poznámkou, že průnik informačních a komunikačních technologií do společenské
praxe "generuje nové formy ekonomické a společenské organizace, jejíž struktura již nadále nebude předmětem geografických omezení, ale bude závislá na telekomunikačních
sítích a teleportech (místech v síti tvořících zakončení komunikačního spoje)".
Využití možností teleworkingu (práce doma s uplatněním
jejího zadávání, týmového projednávání a zpracování, a také
předávání jejích výsledků cestou účinného komunikačního
spojení zúčastněných pracovníků se zaměstnavatelem) tak
vyloučí potřebu informačně podpořené optimalizace dojíždky do zaměstnání, existence virtuálního lékaře zlikviduje
nutnost řešit na bázi geografické informace jeho optimální
fyzickou dostupnost pro obyvatelstvo, provozování virtuální
školy učiní zbytečným informačně založené řešení minimalizace vzdálenosti bydlišť dětí od školy ap. První inovace tohoto typu představují kupř. Internetem zprostředkovaná
školní výuka dětí v laponském Inarijarvi učitelem v Helsinkách, v této síti provozovaná psychologická a psychiatrická
poradna univerzity v Glasgowě aj. A tak lze očekávat, že vývoj aplikačního pole evropské geografické informace brzy
opustí svůj dosavadní extenzivní trend a nastoupí žádoucí
směr intenzifikace.
2.4 Růst evropské
multimediálního

zaměstnanosti
obsahu

v

průmyslu

Tento aspekt se týká druhého základního poslání procesu vytváření evropské geografické informace. Geografická informace je tu přitom uvažována jako integrální součást multimediálního obsahu v rámci struktury informační společnosti.
Již současné národně orientované aktivity, vyvíjené v zemích
EU kolem tvorby, správy, zprostředkování a využití této informace, vykazují dle kvalifikovaného odhadu, prezentovaného v dokumentu [4], objem 10 bilionů ECU a poskytují
zaměstnání řádově několik stům tisíc lidí. Je však zřejmé, že
příští rozvoj aplikace evropské geografické informace představuje nepochybnou rezervu dalšího rozvoje zaměstnanosti,
která zatím nezačala být využívána.
Současně je však záhodno vzít do úvahy, že ve sféře tvorby
a zpracování uvedené informace zřejmě v současnosti existuje i jistá přezaměstnanost, která se bude snižovat zaváděním produktivnější technologie jejího vytváření, vylučováním její zbytečně multiplicitní tvorby a potřeby dodatečného
zpracování a dalšími racionalizačními opatřeními, jež organicky souvisejí s formováním evropské informační společnosti. Existenci takové tendence dokládá kupř. sdělení [16],
v němž O'Donnell uvádí, že britská nárooní zeměměřická in-

stituce Ordnance Survey snížila počet zaměstnanců za posledních deset let o více jak 40 %, a to aniž by zásadně omezila plnění svých geografickoinformačních služeb. Zároveň
se však může toto národní prostředí vykázat množstvím
smysluplných a přínosných aplikací uvedené informace, a to
nejen ve veřejném, ale i soukromém sektoru. Tyto aplikace
sehrávají úlohu přirozeného motoru rozvoje geoinformačního trhu a tím i vytváření podmínek růstu zaměstnanosti,
která v optimálním případě může převýšit i její pravděpodobný pokles na úseku tvorby geografických dat.
Pro českou scénu, na níž stále ještě nedolehla citelná nezaměstnanost, se tvorba evropské geografické informace,
uvažovaná jako nová pracovní příležitost, jeví v současnosti
jako irelevantní. Státní orgány zeměměřictvíjako hlavní producenti geografické informace jsou totiž vystaveny setrvalým rozpočtovým restrikcím, jež v této oblasti sledovaných
dat vedou spíše k redukci zaměstnanosti než k jejímu růstu.
Rozsah současných aplikací české geografické informace
pak snadno zvládá několik málo desítek soukromých firem,
reprezentujících zde malé a střední podnikání, zaměřené převážně na služby rozpočtové sféře, která je však postižena již
zmíněnými omezeními a neposkytuje tedy kolem příslušných služeb žádný významný prostor pro rozvoj zaměstnanosti.
Dokument GI2000 v kontextu s formováním evropské geografické informace vůbec nevyhodnocuje protikladný účinek
uvažovaných dvou faktorů na příští zaměstnanost v průmyslu
multimediálního obsahu ajednoznačně tu předvídá výsledný
růst počtu pracovních příležitostí. To reprezentuje výraz důvěry v představu, že rozvoj aplikací evropské geografické informace bude natolik explozivní, že si vyžádá zaměstnání takového počtu nových pracovníků, jaký přinejmenším
překoná pokles zaměstnanosti vyvolaný výše naznačenými
racionalizačními a technologickými kroky. Bez solidních expertních odhadů ale tato víra jmenovaného dokumentu
GI2000 ve výsledný růst zaměstnanosti ve sledované sféře
zatím vyznívá jen jako povinná daň k prezentaci příslibů informační společnosti o tvorbě nových pracovních příležitostí.
Tím spíše je proto třeba pozorně sledovat a vyhodnocovat
výsledky všech projektů, jež EK organizuje ke stimulaci formování silného evropského trhu geografické informace,
který by mohl zamýšlený růst zaměstnanosti učinit skutečností.
3. Obsah a forma evropských geografických dat
Evropská geografická data jako nositelé budoucí evropské
geografické informace nevykazují v současnosti ani zdaleka
zřetelné obrysy. Nicméně je již dnes účelné některé stránky
obsahu a formy uvedených dat alespoň obecně definovat
a udělat k nim inventuru výchozího stavu věci v podmínkách
EU i ČR. V této souvislosti se ve vztahu k datům uplatní pojem "sada", který je normalizovaným překladem anglického
termínu "set". V současných evropských politických a technických dokumentech znamená množinu dat, která reprezentuje vztahy mezi údaji této množiny a má tedy obecnější
význam než pojem "soubor" (anglicky "file").
3.1 Digitální
forma evropských
geografických
dat v multimediálním
prostředí
Digitální forma dat představuje nejméně konfliktní aspekt
vývoje evropské geografické informace. Již současná národně roztříštěná tvorba geografické informace byla ve všech
zemích EU natolik zasažena rozvojem geografickoinfor-
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mační technologie, že se tu vesměs počítá s digitální formou
geografických dat jako se základní formou, jejíž předností je
počítačová zpracovatelnost a snadná převoditelnost do jiné
formy zprostředkování. Jde přitom o digitální formu geografických dat získaných většinou digitalizací existujících
analogových map, v omezenějším počtu případů pak též
o přimo digitálně pořízená geografická data.
Také česká geografická data v zásadě respektují digitální
formu v míře srovnatelné se situací kolem těchto dat v zemích Unie. Vpád západní informační technologie do českého
prostředí, zaznamenaný zejména po roce 1989, učinil z počítačového zpracování geografické informace a s tím souvisejícího přechodu sad geografických dat z analogové do digitální formy běžnou a široce akceptovanou záležitost.
Modernost a úplnost příslušného technologického zázemí,
a tedy úrovně formování geografických dat v digitálním
tvaru,je přitom v českém prostředí mnohdy dokonce na vyšším stupni než v některých zemích EU. Intenzitou a hloubkou využití potenciálu této digitální formy informace je však
české scéna celkově v závěsu za vývojem ve většině zemí
Unie.
V podmínkách uvedeného všeobecného konsensu o optimální formě geografických dat dokument [4] vlastně jen potvrdil jeho platnost i pro tvorbu evropských geografických
dat. Tato digitální forma je v něm chápána jako předpoklad
pružného využití evropských geografických dat v širokém
spektru evropských prostorově orientovaných aplikací a zamýšlená povaha evropských geografických dat naopak optimalizuje předpoklady k tomu, aby potenciál uvažované digitální formy dat byl také maximálně využit a zhodnocen.
3.2 Jednotný
evropský
ských geografických

referenční
dat

systém

evrop-

Pod souborným pojmem "referenční systém" se skrývá polohový referenční systém, použité kartografické zobrazení
a také výškový referenční systém. Z aktuálního přehledu referenčních systémů v Evropě [17], který sestavil Seeger, je
zřejmé, že téměř všechny země EU mají svůj vlastní národní
polohový referenční systém založený navíc na navzájem různých referenčních elipsoidech: Besselově, Hayfordově, Struveho, Airyho aj. Také kartografická zobrazení, použitá pro
převod geografických dat z referenčního elipsoidu do rovinného pravoúhlého souřadnicového systému, jsou v zemích
EU velice rozmanitá. V některých z těchto zemí je zavedeno
Gauss-Kriigerovo zobrazení, v jiných univerzální příčné
Mercatorovo zobrazení (UTM), Lambertovo zobrazení a řada
dalších. A nakonec, i v případě výškových referenčních
systémů jde v zemích EU povětšinou o národně založené
systémy, vztahující se ke střední hladině moře na různých
místech evropského pobřeží (Ostende, Terst, Alicante, Helsinki a mnohá další).
Obdobně jsou i česká civilní geografická data vedena dle
nařízení vlády ČR č. 116/1995 Sb. [9] ve specifickém národním referenčním systému. Polohový referenční systém
nese označení Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK). Je ve smyslu uvedené právní
úpravy stručně definován Besselovým elipsoidem, Křovákovým konformním kuželovým zobrazením v obecné poloze
a souborem souřadnic bodů z vyrovnání trigonometrických
sítí, založených na výsledcích měření z 2. poloviny minulého
století. Pokud jde o výškový referenční systém, stanoví již
zmíněné vládní usnesení [9] jako závazný výškový systém
baltský - po vyrovnání (Bpv). Jmenovaný systém je podle
citované právní úpravy definován výchozím výškovým bo-
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dem, kterým je nula stupnice mořského vodočtu v Kronštadtu, a dále souborem normálních výšek z mezinárodního
vyrovnání nivelačních sítí. Do něho je zahrnuta Československá jednotná nivelační síť,reprezentující nivelační síť 1.až
3. řádu, jejíž body vytvářejí dostatečně hustou osnovu pro
výškové vztažení podrobných geografických dat celého státního území.
Dokument 012000 jen velmi obecně předpokládá pro evropská geografická data jednotný referenční systém jako jeden ze základních předpokladů jejich efektivní správy a využití. Připravovaná evropská předběžná norma prENV 12762
[18] pak pro referenční systémy stanoví jen obecné schéma
jejich vyčerpávajícího popisu, nikoliv však parametry konkrétního evropského referenčního systému. Nicméně lze
předpokládat, že jeho úlohu převezme, ve smyslu zprávy
Seegera aj. [19], na úseku polohového referenčního systému
Evropský referenční rámec EUREF 89 s geocentrickým terestrickým systémem ETRS 89 na geocentrickém elipsoidu
GRS 80 Geodetic Reference System), který se opírá o výsledky polohových měření, založených na využití globálního
systému určování polohy (GPS). Jak informuje Ratia [20],
Výbor představitelů zeměměřických služeb evropských států
(CERCO) toto řešení z vědeckého hlediska jednoznačně podpořil, zároveň však upozornil na to, že převod všech existujících geografických dat v Evropě do uvedeného jednotného
systému reprezentuje velmi rozsáhlý a náročný úkol, kjehož
financování chybějí adekvátní zdroje.
Seeger [21] pak ve snaze zmírnit vliv této citelné překážky
realizace daného záměru vyjádřil názor, že by bylo možné
uvedenou transformační proceduru uskutečnit jen na národních geografických datech, která jsou potřebná na evropské
úrovni, a ostatní ponechat v národních referenčních systémech. Konečné stanovisko v uvedené věci však dosud chybí.
Podobně dosud nebylo dosaženo shody o přijetí jednotného
evropského kartografického zobrazení pro převod evropských geografických dat z ETRS 89 do rovinného pravoúhlého souřadnicového systému. Jak ukázal Reginster [22],
často se v této souvislosti uvažuje o aplikaci zobrazení UTM,
nicméně některé země proti takovému řešení rozhodně protestují.
Pokud jde o vytvoření jednotného evropského výškového
systému, sledovala se doposud cesta propojení národních nivelačních sítí a jejich vyrovnání do Jednotné evropské nivelační sítě (UELN). Další zdokonalení jednotného výškového
referenčního systému je pak - jak o tom informoval Boucher
[23] - založeno na kombinaci UELN a Evropské vertikální
GPS referenční sítě (EUVN), o jejímž budování nedávno
publikovali zprávu Ihde aj. [24]. Celkově však zůstává definice jednotného výškového referenčního systému evropských geografických dat zatím otevřenou záležitostí a dokument [4] se ani o její existenci explicitně nezmiňuje.
Pro situaci kolem referenčního systému v ČR jsou především důležité kroky zaměřené na zdokonalení civilního S-JTSK. Na základě záměru, který vypracovali Cimbálník
a Kostelecký [25], se jeho realizace opřela o využití optimální kombinace výsledků GPS a soudobých terestrických
měření, díky čemuž se napravily jeho historicky založené
geometrické nedostatky. Tento zdokonalený souřadnicový
systém nese označení S-JTSK/95 a svou polohovou přesností
plně odpovídá všem požadavkům technických aplikací geografické informace a umožňuje také bezkonfliktní využití výsledků podrobných polohových měření realizovaných technikou GPS. Pro transformaci souřadnic mezi S-JTSK
a S-JTSK/95 existují nepublikované převodní tabulky [26]
a je nabízen příslušný počítačový program.
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Pro výhledové začleňování českých geografických dat do
soustavy evropských geografických dat se stalo významným
vytvoření uceleného metodického a programového zázemí
pro přímou transformaci mezi původním S-JTSK a ETRS 89
[27]. Tato transformace se opírá o znalost souřadnic 174 trigonometrických bodů v S-JTSK a ETRS 89 a poskytuje výsledky se střední chybou 0,15 m, které jsou pro aplikace geografické informace naprosto dostačující. Díky existenci
tohoto technologického zázemí také mohl být ETRS 89 již
citovaným vládním usnesením [9] zařazen mezi polohové referenční systémy závazné pro ČR. Transformace popsaná
v [27] však nerealizuje jen převod rovinných souřadnic v S-JTSK na odpovídající geocentrické souřadnice v ETRS 89,
ale též převod normálních výšek vedených v Bpv na výšky
ETRS 89, a to se střední chybou 0,15 m. Tím se české straně
otevřela spolu s podílem na projektu UELN, o němž referuje
Zeman [28], i možnost produktivní účasti na vytváření a následném využití již zmíněné EUVN.
Z uvedeného přehledu je tedy zřejmé, že na rozdíl od
obtížného přibližování se českých civilních geografických
dat k některým jiným základním aspektům evropských geografických dat, lze na úseku jejich referenčního systému
pokládat české aktivity nejen za zcela rovnocenné aktivitám zemí EU, ale přímo za jejich integrální součást. Stejně
jako v zemích EU však nelze patrně ani v ČR počítat s okamžitým frontálním přechodem všech geografických dat
z S-JTSK a Bpv do ETRS 89 a EUVN a bude se i zde jednat spíše o postupnou transformaci, která se bude týkat zejména geografických dat určených pro podporu společných
projektů EU.
3.3 Jednotný
obsah (konceptuální
ských geografických
dat

model)

evrop-

Většina existujících národních sad digitálních geografických dat zemí EU má svůj vlastní, od jiných národních modelů odlišný konceptuální model, který se zpravidla vyjadřuje formou katalogu objektů. V takovém katalogu se uvádí
jednotná terminologie a kódování informačně zobrazených
druhů objektů, jejich jednoznačná definice, výčet jejich atributů a řada dalších obecných údajů o nich včetně relací
mezi typy objektů ap. Některé země Unie učinily katalogy
uvedené koncepce dokonce nedílnou součástí své národní
technické normy geografické informace. Prototypové řešení
tohoto typu prezentace konceptuálního modelu ukazuje
kupř. normativní dokumentace německého Úředního topograficko-kartografického
informačního systému ATKIS
[29].

Podobně i česká geografická data vykazují po své obsahové stránce svébytnou národní povahu, která je zejména zřetelná v případě jejich digitálních databází projektu Základní
báze geografických dat (ZABAGED) [30]. Rastrová databáze
ZABAGEDI2 tu reprezentuje digitální ekvivalent Základní
mapy ČR 1 : 10 000, která má svůj konceptuální model definován tradičním Seznamem mapových značek [31]. Obsah
uvedeného značkového klíče vznikl jako projev topografického pohledu jeho tvůrce na zobrazované území a neopíral
se o žádné promyšleně založené klasifikační schéma. Navíc
byl deformován řadou utaj ovacích opatření, která z jeho obsahu vyloučila tak topograficky významné třídy objektů,jako
je letiště apod. Některé z takto chybějících tříd objektů jsou
sice již ve shora uvedeném posledním vydání Seznamu [31],
pocházejícím z roku 1996, doplněny, nicméně v mapových
listech tohoto díla, vydaných před tímto datem, nadále absentují. V souvislosti s naznačeným přístupem sledovaný

značkový klíč ZABAGEDI2 též výběrem tříd objektů, jejich
názvoslovím a popisem ne vždy koresponduje s konceptuálním názorem uplatňovaným odbornými správci těchto objektů.
Při tvorbě konceptuálního modelu digitální topologickovektorové databáze ZABAGED/l, vzniklé skenováním
a vektorizací aktualizovaných tiskových podkladů Základní
mapy ČR 1 : 10 000, došlo sice rovněž k nevyhnutelnému
obsahovému okopírování uvedené podkladové mapy, zároveň však byla vyvinuta snaha přiblížit tento model po formální stránce evropskému standardu. ZABAGED/l je tak
vybaven Katalogem objektů [32], který pro každou třídu objektů obsahuje katalogový list. Názvy informačně zobrazovaných tříd objektů tu vykazují maximálně možnou shodu se
zavedenými odborně příslušnými českými státními názvoslovými normami a také jejich definice se opírají buď o tuto
normativní základnu, anebo - v případě její absence - o uznávané encyklopedie, učebnice ap.
Kódování tříd objektů pak bylo, ve snaze přiblížit je mezinárodní koncepci, převzato z katalogu FACC normy DIGEST [33], zavedené do geografickoinformační praxe armád
NATO. Přitom však dlužno poznamenat, že definice FACC
a definice ZABAGED/l, vedené pod shodným kódem třídy
objektů, nejsou obecně zcela totožné a v důsledku toho se tu
lze setkat i s podstatnějšími významovými posuny mezi formálně shodně označenými jevy. Konceptuální model ZABAGED/l tak přes jisté formální inovace zůstal, stejně jako
obdobný model ZABAGEDI2, poplatný národnímu přístupu
k řešení daného aspektu geografické informace a jeví se jako
integrální součást konceptuální rozdrobenosti této informace,
patrné i v zemích EU.
Dokument GI2oo0 [4] neprojevuje o obsah evropských
geografických dat zájem. Je to kromě jiného bezpochyby i důsledkem shora naznačené nízké úrovně definice jejich aplikačního pole. Nicméně, za projevy jistého spontánně se rozvíjejícího úsilí o založení jednotného obsahu evropských
geografických dat lze pokládat některé současné aktivity vyvíjené v prostředí EU, jež se však povětšinou týkají datových
sad v měřítku menším než 1 : 1 000 000, a tedy velmi přehledné povahy. Takového charakteru je kupř. obsah databáze
GISCO popsaný v Katalogu EUROSTATu [34] a definice jím
zobrazovaných druhů objektů apod. Naopak, do sféry evropských digitálních geografických dat větší podrobnosti zasahují praktické aktivity kolem definice obsahu zatím jen velice ojediněle.
Význačný aktivní krok realizovaný směrem k definici obsahu evropských geografických dat na střední úrovni podrobnosti, zajímavé z hlediska evropských aplikací, reprezentuje katalog objektů Evropské územní databáze (ETDB),
který je součástí souborného materiálu [35] zpracovaného
v působnosti CERCO. Tento katalog představuje - přes své
dílčí slabiny - po formální stránce vzorový způsob prezentace konceptuálního modelu a po obsahové stránce je konkrétním výrazem úsilí o sjednocení obsahu evropských geografických dat pro úsek topografických dat. Zatím se mu však
- možná i v důsledku omezené publicity - nedostalo širšího
uznání.
3.4 Jednotná
struktura
ských geografických

(logický
dat

model)

evrop-

V současném národně rozrůzněném prostředí EU se v oblasti
logické organizace sad digitálních geografických dat, zobrazujících za použití specifikovaných geometrických primitiv
a jiných konstruktů objekty, relace, atributy ap., uplatňují po-
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většinou vlivy aplikované relační technologie mající různou,
převážně však zámořskou provenienci. Vzájemně odlišné
zvláštnosti těchto technologií přitom způsobují menší nebo
větší nekompatibilitu sad digitálních geografických dat pocházejících z různých zdrojů, která tvorbu jednotných evropských geografických dat i z tohoto hlediska komplikuje.
V jednotlivých projektech, založených v rozsahu EU, se uvedená překážka v současnosti překonává ad hoc uplatněním
jedné vybrané relační technologie. Tak kupř. evropsky koncipovaný GlSCO [6] používá technologii ARC/lNFO. Progresivní objektově orientovaná technologie obsluhy digitálních geografických dat se pak v národních geografických
informačních systémech zemí EU uplatňuje zatím jen sporadicky.
Také v českém prostředí je patrná nejednotnost uvažovaných logických modelů digitálních geografických dat a jejich poplatnost uplatněné technologii. Tak kupř. již zmíněná
vektorová databáze ZABAGED/l pracuje s implicitní topologií, váže identifikátory ploch na jejich centroidy atd., a tak
její logický model odpovídá požadavkům relačně založené
technologie Intergraph/MGE využívané k její tvorbě a obsluze. Interně uplatňované zásady výstavby ZABAGED/l
také sledují respektování takto založeného logického modelu.
Nicméně, v současné době ještě neexistuje uceleně zdokumentovaný a zveřejněný logický model ZABAGED/l, který
by jednoznačně definoval stavbu jednotlivých typů objektů
z geometrických příp. topologických primitiv a jejich vazby
na atributy, vymezil typy objektů, jejichž topologické relace
jsou předmětem informačního zobrazení a stanovil další závazné náležitosti struktury sledovaných dat. Vzhledem k této
absenci zřetelné deklarace svého logického modelu tak ZABAGED/l zatím zaostává za formální vybaveností obdobných datových sad některých zemí EU.
Vedle zásadní potřeby zlikvidovat tento deficit se ukazuje
jako žádoucí dále zdokonalit příslušný logický model českých topografických dat směrem k výhledovému přechodu
od relační k objektově orientované technologii, a tak položit
základy pro efektivní zvládnutí aplikací, které lze kolem evropských geografických dat očekávat. Pro tuto konverzi ZABAGED/l z relačního prostřední lntergraph/MGE a tím související zdokonalení logického modelu se nabízí technologie
IntergraphlJupiter, ale k přípravě na využití této inovační
možnosti se zatím nepřikročilo. K dispozici pro obsluhu ZABAGED/l je rovněž objektově orientovaná technologie
LAMPS2 z produkce společnosti Laser Scan, avšak také o jejím možném uplatnění se dosud pouze jedná. Situace kolem
logických modelů českých geografických dat tak představuje
jeden ze skladebných bloků zapadajících do současné rozrůzněné mozaiky logických modelů, uplatňovaných v evropských zemích a také přirozenou součást jejich dosavadního málo vstřícného přístupu k přestavbě tohoto modelu
v zájmu inovačně zásadního přechodu do prostředí objektově
orientované technologie.
Dokument Gl2000 [4] se však specifickou otázkou formování jednotné struktury evropských geografických dat
přes její nesporný význam vůbec explicitně nezabývá. Publikovaná evropská předběžná norma ENV 12160 [36] pak pro
tuto věcnou oblast pouze specifikuje přípustná geometrická
a topologická primitiva jako konstrukty objektů zobrazovaných geografickými daty. Dokument [4] v souvislosti s podporou výraznějšího uplatnění evropských producentů technologie geografických informačních systémů na trhu zemí
EU jen obecně připomíná vynikající úroveň jejich objektově
orientovaných produktů a žádá jejich širší zavádění. Má
zřejmě na mysli zejména evropské objektově orientované

technologie Smallword a Laser Scan, které naznačenému pozitivnímu hodnocení skutečně vyhovují. Díky tomu také mají
uvedené technologie předpoklady stát se technologickým základem formování evropských geografických dat, schopným
významně přispět k propojení národně rozrůzněných datových sad na vyšší technologické úrovni.
Přes všeobecnou známost zmíněných faktů se ale v zemích
EU se zaváděním objektově orientovaného logického modelu
geografických dat zatím váhá. Oficiálním potvrzením tohoto
stavu je konečně i skutečnost, že připravované předběžné evropské normy geografické informace s uvedenou technologií vůbec nepočítají, a tak na daném úseku cesty k jednotným evropským geografickým datům jen přispívají
k zakonzervování jedné z významných překážek. Překvapivost tohoto postoje je přitom značná, neboť normalizace objektově orientovaných geografických informačních systémů
již dosáhla ve světě výrazné pokročilosti. Dokladem tohoto
vývoje je kanadská norma SAIF a některé další technické
normy, jejichž analýzu uvedl např. Sumrada [37].
3.5 Jednotné
ropských

stupně podrobnosti
geografických
dat

(měřítka)

ev-

Dosud nedostatečně vymezené aplikační pole evropských
geografických dat má obecně několik podrobnostních úrovní,
odpovídajících územnímu záběru Unie, státu, regionu a lokálnímu rozsahu,- s nimiž by měly korespondovat nabízené
úrovně podrobnosti (měřítka) uvedených datových sad. Současné národní sady digitálních geografických dat se však
v zemích EU formují na úrovni podrobnosti měřítek vybraných z existující měřítkové řady tradičních státních mapových děl jen na základě formálních hledisek, a to bez jakékoliv vzájemné koordinace v rámci EU.
Tak se kupř. v Německu vytvářejí jako součást státního
geografického informačního systému ATKlS národní sady
digitálních vektorových topografických dat v měřítkách
1 : 25 000, 1 : 200 000 a 1 : 1 milionu, zatímco v sousedním
Nizozemsku obdobný státní geografický informační systém
obsahuje sady vektorových topografických dat pro měřítka
1 : 10 000, 1 : 50 000 a 1 : 250 000. Je tedy zřejmé, že je
v Unii obecně vyloučena taková přímá mezinárodní slučitelnost digitálních geografických dat, která by vedla bez uplatnění dodatečných generalizačních procedur ke vzniku podrobnostně konzistentních evropských geografických dat.
V uvedených národních měřítkových řadách geografických datových sad přitom zaujímá výsadní postavení měřítko
nejpodrobnější národní sady, z níž by měly být sady menších
měřítek v zájmu homogenity dat celé národní měřítkové soustavy odvozovány. Nedávno provedený průzkum, který zorganizoval van der Linde [38] ve dvaceti evropských zemích,
náležejících převážně do EU, ukázal, že se vedou nejpodrobnější digitální topografická data v 20 % zemí v měřítku
1 : 5000, v 50 % států na úrovni měřítka 1 : 10 000 a ve 30 %
zemí v měřítku 1 : 20 000 resp. 1 : 25 000. To naznačuje, že
ani výchozí podrobnostní úroveň národních geografických
dat zemí EU není pro jejich sjednocování do evropských digitálních geografických dat příliš příznivá.
Také situace v ČR přispívá k celkové evropské podrobnostní rozdrobenosti existujících sad digitálních geografických dat. V rastrové formě byly vytvořeny nebo se tvoří ekvivalenty Základní mapy ČR v měřítkách 1 : 10 000
(ZABAGEDI2), 1 : 25 000 a 1 : 50000. Jako perspektivní se
pak na úrovni podrobnosti měřítka 1 : 10 000 vytváří topo10gickovektorová databáze ZABAGED/l a s další autonomní
tvorbou topologickovektorových databází nižší podrobnosti
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se nepočítá. Výjimku tvoří digitální vektorová verze Mapy
ČR 1 : 500 000, která však již vybočuje ze sledovaného měřítkového rozsahu dat středních měřítek. Absence prací na
tvorbě topologickovektorových databází menších měřítek je
motivována jednak nedostatkem kapacit zeměměřické
služby, a jednak - a to zejména - koncepcí ZABAGEDIl
[30]. Tato koncepce počítá s uplatněním jmenované databáze
jako master databáze, z níž se budou sekundární databáze
nižších úrovní podrobnosti odvozovat poloautomatizovanou
a postupně automatizovanou generalizací.
Dokument GI2000 [4] se naléhavou potřebou evropských
digitálních dat na různé úrovni podrobnosti pro rozmanité
poznávací a rozhodovací aplikace v rámci EU vůbec nezabývá a v souvislosti s tím ani nediskutuje problém jednotné
stupnice měřítek těchto dat. Nicméně, kolem předmětné problematiky probíhají intenzivní vědecké i realizační aktivity,
jejichž cílem je kromě jiného i překonání uvažovaných měřítkových diskrepancí mezi existujícími národními datovými
sadami zavedením procesu automatizované generalizace jediné geografické master databáze nejpodrobnějšího měřítka
do sekundárních databází méně podrobných měřítek tak, jak
to sleduje již zmíněná koncepce ZABAGED.
Jedná se o řešení řady předpokladů automatizované
generalizace, spočívajících v účelovém dovybavení dat
master databáze, v převodu jejího logického modelu do objektově orientovaného prostředí, v dostupnosti specializovaného programového zázemí s vhodnými generalizačními
operátory a v neposlední řadě též v připravenosti analytického aparátu potřebného k objektivní parametrizaci uvedených operátorů. Softwarové nástroje automatizované generalizace jsou již dnes součástí nabídky společností
Intergraph, Laser Scan aj. na evropském trhu. Uspokojování dalších předpokladů je předmětem vědeckého úsilí,
organizovaného zejména v působnosti Mezinárodní kartografické asociace (ICA) Pracovní skupinou pro kartografickou generalizaci, jejíž aktuální aktivity zdokumentoval
Neumann [39]. Také česká zeměměřická služba disponuje
možnostmi využití generalizačních nástrojů z vývoje společnosti Intergraph a Laser Scan a zúčastňuje se též na zmíněných aktivitách ICA.
Automatizovaná generalizace může v krátké perspektivě
přinést dramatický zvrat do pružnosti uspokojování požadavků různých aplikací na diferencovanou podrobnost podkladových geografických dat, a proto překvapuje přezíravý
postoj dokumentu [4] k celé této problematice. Jeho dílčím
motivem může být nedostatečné pochopení aplikačních nároků na hierarchii měřítek evropských geografických dat.
Může jím však být i výše zmíněný váhavý přístup k zavádění
objektově orientované technologie do prostředí evropských
geografických dat, které je podmínkou efektivního zvládnutí
procesu automatizované generalizace.
4. Základní evropská geografická data a jejich první
obrysy
Shora naznačený vysoký stupeň rozrůzněnosti základních
charakteristik národních digitálních geografických dat v zemích EU a mimořádná náročnost jejího překlenutí v zájmu
vytvoření homogenních evropských geografických dat v reálném čase vedla v poslední době k orientaci řešení jen na
užší segment celé této problematiky, který spočívá ve vytvoření základních evropských geografických dat. Uvedená aktivita se přitom v současnosti pohybuje zvláště kolem definice jednotného obsahu a jednotné podrobnosti těchto
základních dat a následně též kolem jejich vlastní tvorby ajakosti.

4.1 Jednotný
obsah základních
geografických
dat

evropských

Termín "základní data" (base data) dosud v evropských materiálech postrádá konečné exaktní vymezení. Z pohledu
tradiční kartografie ale lze intuitivně pod tímto pojmem chápat obecnězeměpisná, resp. na úrovni map středních měřítek topografická data. Jde tedy o data reprezentující polohopisný a výškopisný datový rámec, který vykazuje
nejvyšší frekvenci aplikačního uplatnění a k němuž se prostorově vztahují další data úzce tematického charakteru.
V tomto smyslu pak možno vytvoření jednotného obsahu
základních evropských geografických dat pokládat za obsahovou homogenizaci národních topografických dat existujících v zemích EU na bázi jednotného konceptuálního
modelu, jenž by mohl být převzat kupř. z již zmíněné ETDB
[35]. V českém prostředí nebyl ani pojem základních evropských geografických dat, ani jejich obsah předmětem jakékoliv pozornosti. Je však patrné, že kupř. ZABAGEDIl
představuje díky své vyhraněné topografické obsahové koncepci potenciální objekt naznačeného homogenizačního
úsilí.
Dokument GI2000 [4] sice přímé ztotožnění významu pojmu "základní data" s termínem "topografická data" odmítá,
zároveň však připouští, že základní data představují kmenovou část resp. jádro existujících topografických dat. Při explicitním výčtu stanoví dokument v prvním přiblížení, že
mezi základní data je možno zařadit geografická data zobrazující zemský reliéf, vodstvo, antropogenníjevy jako silnice,
dráhy, sídla a též správní hranice. V zájmu upřesnění náplně
sledovaného pojmu pak EK zadala zpracování studie o názvu GI-BASE [40], která se sice ponejvíce věnovala obecným otázkám evropského trhu geografických dat, ale nakonec dospěla i k identifikaci sledované definice.
Podle této definice představují základní evropská geografická data "minimální sadu panevropské digitální geografické informace potřebnou k podpoře co nejširšího možného okruhu geoprostorových aplikací na lokální, národní
i regionální úrovni. Základní data mají být snadno dostupná
za zdůvodněnou cenu a mají být přesná, aktuální a systémově nezávislá." I když je uvedená definice bezpochyby
přínosná, neboť zřetelně určila rámcové cíle sledované vytvořením základních evropských geografických dat, přesto
nestanovila konkrétní obsah základních evropských geografických dat. Vzhledem k přetrvávající absenci definice
tohoto obsahu proto EK zadala v rámci programu
INF02000 [3] nový projekt, který posléze dostal jméno
PETlT [41].
Tento projekt sice hovoří o topografických datech, zároveň se však hlásí k výzvě dokumentu [4], který se týká vytvoření základních evropských geografických dat. Proto lze
předmět aktivit, rozvíjených daným projektem, chápat také
jako definici základních evropských geografických dat.
V rámci projektu PETlT byl dosud vytvořen pracovní model
obsahu uvedených dat, který jej dělí do osmi tematických
vrstev, jež reprezentují postupně reliéf, vodstvo, průmysl, povrch půdy, sídla, komunikace, rostlinný kryt a hranice. Do
těchto vrstev pak spadají dále specifikované typy jevů doprovozené svými kódy.
Vrstva "reliéť' zahrnuje jediný typ jevu, který představuje
vrstevnice (ca 010). Do vrstvy "vodstvo" je zařazeno pobřeží
(ba 020), moře (ba 040), jezero/rybník (bh 080), vodní nádrž (bh 130), řeka/vodní tok (bh 140), kanál (bh 020), hráz/jez
(bi 020), zavodňovací příkop/odvodňovací příkop (bh 030),
zdymadlo (bi 030), vodopád (bh 180) a jméno vodního jevu
(zd 040). Vrstva "průmysl" pak obsahuje jediný typu jevu -
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důlllom (aa 010). Také tematická vrstva "povrch půdy" rozlišuje jen jeden typ jevu, kterým je písečný přesyp (db 170).
Vrstva "sídla" potom zobrazuje zastavěný areál (al 020),
stavbu (al 015) a jméno sídla (zd 040). Do tematické vrstvy
"komunikace" přináleží dráha (an 010), silnice (ap 030),
mostlmimoúrovňové křižení (aq 040), trajekt (aq 070), tunel
(aq 130), křižovatka (ap 020), civilní letiště/vojenské letiště
(gb 005) ajméno komunikačního jevu (zd 040). Vrstva "rostlinný kryt" obsahuje jevové typy bažina/močál (bh 095),
stromy (ec 030) a jméno jevu rostlinného krytu (zd 040).
A konečně tematická vrstva "hranice" reprezentuje jako rozlišované typy jevů správní areál (sabe 1), správní hranici (sabe
2), mezinárodní hranici (sabe) a břehovku tvořící hranici
(scole).
V pracovním modelu PETlT korespondují použité kódy
pro jednotlivé typy jevů se systémem kódování, který předtím zavedl katalog kódů FACC [33]. Přitom se uplatnila formální úprava, jejíž podstata je zřejmá z následujícího příkladu: kód FACC "BI 030" (zdymadlo) odpovídá kódu
PETIT "bi 030" (zdymadlo). Výjimku v kódování vykazuje
tematická vrstva hranic, která zavedenými kódy odkazuje do
existující databáze Bezešvých správních hranic Evropy
(SABE) spravované společností MEGRIN GIE. Pracovní
model PETlT obsahu základních evropských geografických
dat zatím nedefinoval pro zavedené typy jevů žádné atributy.
4.2 Jednotná podrobnost
geografických
dat

základních

evropských

Také podrobnostní (měřítková) hierarchie základních evropských geografických dat nebyla zatím evropskými dokumenty stanovena. Podobně i v ČR nebyla dosud uvedená problematika diskutována. Intuitivně je však možno z tohoto
podrobnostního hlediska pro data, vybavená atributem "základní", vyvozovat předpoklad jejich vedení v nejpodrobnějším měřítku, uspokojujícím nároky lokální úrovně aplikací, z něhož by se generalizací odvozovala hierarchie dat
méně podrobných, určených pro regionální a státní úroveň
aplikací a dále pak aplikací na úrovni Unie.
Dokument GI2000 se ve svém výkladu podrobnosti základních evropských geografických dat vůbec nezabývá. Již
zmíněná studie GI - BASE [40] však počítá s jejich uplatněním na lokální, národní i regionální úrovni a předpokládá
tedy jejich existenci na různých úrovních podrobnosti, i když
je kupř. prostřednictvím příslušných měřítek nespecifikuje.
Také k tomuto komplexnímu vymezení aplikačního pole základních evropských geografických dat lze přiřadit racionální
předpoklad vytvoření jejich měřítkové řady generalizací ze
základních dat nejvyšší podrobnosti.
Nicméně, veškeré možné exaktní přístupy k řešení dané
věci narazily v EU na realizační neprůchodnost a místo nich
je nyní patrný příklon k uplatnění ryze pragmatického hlediska, vyjádřeného identifikací jediné úrovně podrobnosti základních evropských geografických dat, a to na pomezí středních a malých měřítek. Výrazem tohoto trendu jsou
dosavadní výsledky výše uvedeného projektu PETlT [41],
které v současnosti počítají pro základní evropská geografická data s jediným měřítkem 1:250000. Tímto návrhem se
jednoznačně pokrývají především aplikace regionální povahy, které dnes mají v EU prioritní postavení a naopak odsunuje do pozadí zejména uspokojení nároků aplikací lokálního charakteru, jež zůstanou zatím kryty jen podrobnějšími
národními topografickými daty. To je konečně také v dobré
shodě s postoji, uvedenými v souvislosti s jednotným evropským referenčním systémem v podkladech [20] a [21].
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Specifikované řešení tak rezignuje na vyčerpávající naplnění definice základních evropských geografických dat prezentované studií GI - BASE [40], které počítá s jejich uplatněním v geoprostorových aplikacích "na lokální, národní
i regionální úrovni". Naznačená jednostupňová substituce
podrobnostní hierarchie základních evropských geografických dat se v souvislosti s tím jeví jako provizorium, které
bude nutno v blízké či vzdálenější budoucnosti nahradit komplexním řešením dané problematiky. Přitom je třeba poznamenat, že současná volba měřítka 1:250 000 je motivována
i ryze účelovými pohnutkami, týkajícími se racionalizace
vlastní tvorby základních evropských geografických dat,
které jsou zřejmé z následující kapitoly.
4.3 Tvorba
dat

základních

evropských

geografických

Příprava uvedeného procesu nemá v praxi EU zatím žádné
reálné projevy a rovněž v podmínkách ČR se o ní dosud nejednalo. Také základní dokument GI2000 [4] se této problematice explicitně nevěnuje. Přesto však již k výběru způsobu
tvorby těchto dat zazněla v EU kvalifikovaná doporučení. Reginster [22] ukázal, že se tu nabízejí dva zásadně rozdílné
přístupy. Jako velmi lákavé se jeví zcela nové vytvoření původních a od počátku homogenních a vysoce jakostních základních evropských geografických dat, jejichž vznik by se
opíralo uplatnění vyspělé geografickoinformační technologie. Navíc by takto koncipovaný proces tvorby uvedených
dat poskytl množství nových pracovních příležitostí a vytvořil podmínky pro žádoucí hospodářskou soutěž veřejného
a soukromého sektoru ve sledované oblasti, což jsou dva
v Unii mimořádně intenzivně podporované rozvojové
aspekty.
Realizace této alternativy by ale zároveň byla nesmírně nákladná, přičemž ani EK, ani národní vlády nedisponují najejí
subvencování patřičnými finančními zdroji a soukromý sektor se dosud do sféry tvorby a správy geografických dat svůj
kapitál neodhodlal investovat. Zbývá tedy jen druhá cesta řešení, počítající se selektivní harmonizací a transformací existujících národních digitálních topografických dat na základní evropská geografická data. Pro tuto druhou alternativu
jednoznačně svědčí její nižší nákladnost, což se za současné
situace jeví jako rozhodující faktor, a také valorizace dosavadních investic do tvorby a správy národních topografických dat, které se v úhrnu za evropské země odhadují k dnešnímu dni na 3 až 5 bilionů ECU. I toto řešení však není právě
nejlevnější, a proto již dříve zmíněný projekt [41] nabídl další
možné varianty.
Uvažované varianty těží ze skutečnosti, že v současné době
vzniká v působnosti americké Národní snímkovací a mapovací agentury NIMA (dříve DMA) na základě národních topografických dat nový digitální vektorový produkt Vmap level 1 pro potřeby armád NATO, který do roku 2000 pokryje
v měřítku 1:250 000 celá území kontinentů a bude k dispozici ve formě 350 CD ROM. Na realizaci tohoto ambiciózního projektu se formou sjednocování a transformace příslušných národních topografických dat pro evropské území
zúčastní řada evropských vojenských a zvláště civilních subjektů, jako je kupř. německý civilní Spolkový úřad pro kartografii a geodézii BAKG (dříve IfAG) ve Frankfurtu n. M.
s účinností pro území střední Evropy apod.
Projekt PETlT předpokládá jako variantu tvorby základních evropských geografických dat jejich výběrové odvození
buď z databáze Vmap level 1 anebo alternativně z výsledného produktu Vmap level 1 exportovaného na CD ROM.
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Předběžné analýzy, prezentované dokumentem [42], ukázaly,
že by si tvorba základních evropských geografických dat,
uskutečněná pro celé území Evropy z autentických národních sad topografických dat, vyžádala náklady překračující
10 milionů ECU. Naopak, varianta této tvorby založená na
převzetí již celosvětově harmonizových a homogenizovaných dat produktu Vmap level 1 by stála jen 2-5 milionů
ECU při použití jeho databáze anebo dokonce jen 1 milion
ECU v připadě využití jeho finálních CD ROM.
Další řešení projektu PETlT proto sleduje varianty tvorby
základních evropských geografických dat opírající se o využití Vmap level 1 a tomuto cíli také podřídilo dříve pojednané návrhy měřítkových, obsahových aj. charakteristik
vytvářených evropských dat. Podkladový produkt Vmap level 1 pokrývá v současnosti i území ČR, které je v jeho
rámci uloženo - spolu s územím Slovenska a Polska - na
CD ROM č. 50. Česká situace je tedy v zabezpečování evropských základních geografických dat v projektu PETlT
zcela shodná s tou, která je příznačná pro země EU a další
země evropského kontinentu. Zpracovatelem uvedeného
disku je německý BAKG, přičemž není známo, jaký mapový podklad nebo digitální produkt jmenovaný subjekt pro
zobrazení území ČR použil. Je však možné, že se zde kromě jiných podkladů - uplatnila česká vojenská topografická mapa 1:200 000 anebo případně z vojenské topografické mapy 1: 100000 odvozený digitální vektorový model území 1:200 000 (DMÚ 200) z produkce Ministerstva
obrany ČR (MO).
Pro referenční systém a logický model takto vytvářených
základních evropských geografických dat by pak měly platit již dříve specifikované a na projektu Vmap level 1 nezávislé záměry. Přitom je namístě upozornit, že zvolená
opora tvorby základních evropských geografických dat
o systém Vmap není příznivá jen z hlediska hospodárného
uspokojení okamžitých informačních potřeb EU na úrovni
podrobnosti 1:250000 (Vmap level 1), ale i z hlediska plnění perspektivních požadavků EU na podkladová data vykazující podrobnost 1:50 000, jež postupně vznikají jako
produkt nesoucí označení Vmap level2 ve stejné gesci. výhled na tomto úseku je však nejistý, neboť doposud nebylo
rozhodnuto, zda bude uvedený podkladový produkt veřejně
obchodovatelný.
4.4 Jakost
dat

základních

evropských

geografických

Existuje celkem jednotné přesvědčení, že jakost základních
evropských geografických dat je nezastupitelným předpokladem jejich užitečnosti pro jakékoliv kvalifikované poznávací a rozhodovací aplikace. V souvislosti s tím se také
uznává normativně stanovený obecný význam jakosti, jež je
definována ve smyslu ČSN ISO 8402 [43] jako "celkový souhrn znaků entity (tj. procesu, výrobku nebo organizace), které
ovlivňují schopnost uspokojovat stanovené a předpokládané
potřeby':. Nicméně, přes důraz kladený touto definicí na finální uživatelský účinek jakosti sledovaných dat, soustřeďují
se v zemích Unie zeměměřické služby ve svých dnešních aktivitách kolem národních topografických dat, jež jsou nezastupitelným přímým nebo zprostředkovaným podkladem základních evropských geografických dat, tradičně spíše na
jakost dat posuzovanou z hlediska jejich producenta.
Takové zaměření mají např. metodické zásady, které zavedl dánský Kort - og Matrikelstyrelsen v zájmu docílení žádoucí jakosti státní vektorové topografické databáze
TOPIODK na úrovni podrobnosti měřítka 1:10 000, španěl-

ský Instituto geográfico nacional pro tytéž účely ve vztahu
k produktu BCN 200, reprezentujícímu státní topografickou
databázi v měřítku 1:200000 aj. Také česká zeměměřická
služba zatím nazírá kupř. jakost dat ZABAGED/l spíše jako
produkční záležitost a neuvádí ji do kontextu s uživatelskými
požadavky. Současně s tímto - svou jednostranností neuspokojivým - stavem v některých zemích se však v jiných zemích EU začínají v prostředí tvorby a využití národních
topografických dat sledovat komplexnější přístupy k zabezpečení jakosti těchto dat, jež berou do úvahy jak její produkční, tak i aplikační aspekt.
Uvedený inovační postoj je vyznačen přípravami na přijetí technických norem ČSN EN ISO řady 9000 [44] a s tím
související implementací systému řízení jakosti do procesu
tvorby příslušných národních topografických dat. Producent
dat, který zavedl účinný systém řízení jejich jakosti, může
také získat certifikát potvrzující funkčnost tohoto systému.
Takový certifikát je pro něho samého významnou vizitkou
vlastní pracovní spolehlivosti a pro příštího uživatele dat jeho
provenience jednoznačnou zárukou jejich jakostního souladu
s definovanou aplikační potřebou. Podle dostupných pramenů je zatím jedinou evropskou zeměměřickou službou,
která má po několikaletém přípravném úsilí komplexně zaveden systém řízení jakosti svých geografických datových
produktů podle norem [44] Ordnance Survey, a to s účinností
od listopadu 1997. Ověřovací aktivity v tomto směru zahájil
koncem roku 1996 také francouzský Institut geographique
national.
Dokument GI2000 pokládá jakost za samozřejmý atribut
základních evropských geografických dat a trvá na tom, aby
byla zavedena prokazatelná metrika jakosti těchto dat, která
by je umožňovala z tohoto hlediska jednoznačně klasifikovat. V souvislosti s tím také podporuje zásadu, aby uvedená
data byla na evropském trhu dostupná na různých úrovních
jakosti, korespondujících se zvláštnostmi jejich aplikace,
a to v odpovídajících cenových relacích. Samotnou podstatu jakosti geografických dat a její projevy však jmenovaný dokument nikterak dále nespecifikuje. Definice základních evropských geografických dat, uvedená v již dříve
zmíněné studii GI - BASE [40), se pak jejich jakosti dotýká jen prostřednictvím požadavku, aby "byla přesná, aktuální, ...", což však rovněž nepostihuje všechny relevantní
stránky jakosti.
Pro kompetentní výčet základních parametrů jakosti geografických dat, vysvětlení jejich obsahu a způsobu vyjadřování je proto důležitý připravovaný návrh evropské předběžné
normy prENV 12656 [45), jejíž publikace se očekává počátkem příštího roku. Ve vztahu k normám ČSN EN ISO řady
9000, které se zabývají mechanismem řízení jakosti výrobků
a služeb, je přitom třeba vést v patrnosti, že návrh normy
prENV 12656 je nemá za úkol ve specifické oblasti geografické informace nikterak nahrazovat, ale pouze poskytnout
mechanismus vytváření informace o jakosti dotčených dat,
určené pro takový systém řízení jakosti.
Pro zvýšení péče o jakost geografických dat je přínosné,
že v působnosti CERCO vznikla v roce 1997 Pracovní skupina pro jakost geografických dat. Jak ukazuje její pracovní
plán [46], klade si za cíl zmapovat veškerá úskalí uvedeného
procesu a identifikovat optimální cesty pro jejich překonání.
Je zřejmé, že konečným cílem sledovaného záslužného počinu je prosadit do všech evropských zemí a zemí EU zvláště
jednotné nazírání a zabezpečování jakosti geografických dat
a přispět tak v dané oblasti nejen k dokonalejšímu uspokojování národních uživatelských potřeb, ale též k vytváření jakostně bezešvých evropských a zvláště pak základních evropských geografických dat.
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Také česká strana se podílela na přípravě návrhu evropské
předběžné normy prENV 12656, týkající se popisu jakosti
geografických dat, ale o prosazení její aplikace do prostředí
tvorby ZABAGED/l dosud není zájem. Podpora cílevědomého zajišťování jakosti topografických dat se tu tedy jeví
jako neuspokojivá, což nepříjemně kontrastuje s již zmíněnou péčí, kterou uvedené problematice věnují zodpovědné
subjekty v řadě zemí EU. Je zřejmé, že tento stav je kromě
jiného podporován slabou úrovní českých aplikací geografické informace, která netlačí její producenty k vyšší jakosti
dat, protože ji nepostrádá. Pozitivní změny lze na tomto poli
očekávat od aktivní účasti české zeměměřické služby na činnosti již zmíněné Pracovní skupiny pro jakost geografických
dat, působící v rámci CERCO.

s. Hlavní

stránky jakosti základních evropských geografických dat

Tvorba základních evropských geografických dat cestou odvození z produktu Vmap level 1 se v současnosti jeví jako
nejpravděpodobnější. Charakteristiky jakosti tohoto podkladu však nejsou známy, a proto také z nich nelze odvozovat charakteristiky sledovaných základních dat. Nicméně,
produkt Vmap level 1 je svou jakostí poplatný jakosti národních geografických dat použitých k jeho tvorbě, a proto
je účelné se alespoň orientačně seznámit s jednotlivými
aspekty situace v této jejich oblasti jako s náznakem možných příznaků jakosti základních evropských geografických
dat. Návrh evropské předběžné normy prENV 12656 v této
souvislosti sleduje kromě rodokmenu každé geografické datové sady přesnost, aktuálnost, logickou konzistenci a úplnost, jako její základní jakostní parametry, jejichž podrobné
pojednání je předmětem následujících kapitol.
5.1 Rodokmen
kých dat

základních

evropských

geografic-

Tento jakostní ukazatel základních dat se bude odvíjet od rodokmenů příslušných národních topografických dat, které
mají v národních směrnicích a metodických návodech zpravidla jednoznačně stanoveno, na základě kterých datových
zdrojů a za použití jakých metod jejich zpracování se vytvářela. Bez dalších analýz je přitom patrné, že takto definovaný
rodokmen každé národní sady topografických dat odráží politické, kulturní, ekonomické, technologické a další národní
zvláštnosti, za jejichž působení se dotčené datové sady v zemích Unie formovaly.
Transparentnější rodokmen s příslibem vyšší jakosti dat tu
vykazují původní národní sady topografických dat vznikající
v současné době kupř. moderní technologií digitální fotogrammetrie, jako je tomu třeba v případě francouzské topografické databáze BDTopo. Naopak, se složitějším rodokmenem třeba počítat v případě národních topografických
databází, které se vytvářejí digitalizací existujících topografických map, jež samy o sobě nemusejí představovat původní
mapové dílo, ale dílo opět odvozené z jiného podkladu. Odtud je zřejmé, že i co do rodokmenů reprezentuje současná
evropská kolekce národních topografických dat velmi pestrou mozaiku, která přispívá k tomu, že jejich homogenizace
a sjednocení do podoby základních evropských geografických dat není trivální záležitostí.
Do této pestré mozaiky zapadá svým složitým rodokmenem i česká topologickovektorová databáze ZABAGED/l.
Její původ sahá až do let 1957-68, kdy byla Ústřední správou geodézie a kartografie (ÚSGK) podle instrukce [47] vy-
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tvořena Mapa 1:10 000. Tato mapa vznikla v souřadnicovém
systému S-42 původním mapováním, realizovaným částečně
pozemní tachymetrickou metodou a většinou leteckou fotogrammetrií. V roce 1968 se stala pro použitý souřadnicový
systém a některé obsahové atributy předmětem utajení a její
správa byla převedena do působnosti tehdejšího Ministerstva
národní obrany (MNO).
Pro potřeby civilních uživatelů z ní pak byla v letech
1971-88 odvozena v působnosti Českého úřadu geodetického a kartografického (ČÚGK) Základní mapa ČSSR
1:10 000, vedená v S-JTSK a s redukovaným obsahem. Její
tvorba se řídila zvláštní instrukcí [48] a metodickým návodem [49] a její periodická obnova dosud probíhá podle metodického návodu [50]. Aktualizované tiskové podklady takto
vzniklé a udržované Základní mapy 1:10 000 se posléze staly
vstupem pro tvorbu ZABAGED/l (založenou na jejich digitalizaci a následném zpracování), která byla zahájena podle
[30] v roce 1995 a bude pro celé území ČR ukončena v roce
2000.
Pro tvorbu a obnovu uvažované databáze nebyly doposud
uveřejněny žádné technické předpisy, a proto se tento proces
řídí převážně jen interními zásadami jejího producenta. Sledovaný rodokmen naznačuje vlivy, kterým byla původní topografická data před svým konečným promítnutím do ZABAGED/l vystavena a umožňuje rámcově usuzovat na
celkovou pravděpodobnou jakost jejího obsahu. V tomto
směru se vybavenost ZABAGED/l v zásadě vyrovná popisu
rodokmenu známých topografických databází zemí EU a pro
její úplnost chybí jen dokladování procesu konverze Základní
mapy 1:10 000 do finální databáze veřejně dostupným technickým předpisem.
Pro evropské sjednocení přístupů k rodokmenům sledovaných datových sad prezentuje návrh evropské předběžné
normy prENV 12656 [45] schéma jejich popisu. Tento popis
zahrnuje identifikaci použitých podkladových datových
zdrojů, uplatněných postupů jejich zpracování s příslušným
vročením a také určení organizací zodpovědných za tyto
zdroje a procesy, jež se na vzniku dotčených sad podílely.
Rodokmen základních evropských geografických dat, založených přímo nebo nepřímo na zpracování existujících národních topografických dat, tak bude ve svém celku vykazovat neobyčejně složitý komplex vývojových údajů, z nichž
se jako nejzajímavější bude bezpochyby jevit popis finálního
procesu homogenizace národních, vzájemně silně geneticky
rozrůzněných zdrojových datových sad do evropsky sjednoceného datového celku.
5.2 Přesnost
kých dat

základních

evropských

geografic-

Také přesnost jako další ukazatel jakosti základních dat bude
přímým nebo zprostředkovaným derivátem přesnosti národních topografických dat, pro něž je zejména polohová přesnost tradičně sledována v zemích Unie jako základní projev
jejich jakosti. Zeměměřické služby zemí EU mají v modelech jakosti, platných pro jejich topografické databáze, specifikovánu polohovou přesnost dat formou střední chyby
respektive maximální přípustné chyby. Tyto údaje o požadované polohové přesnosti topografických dat bývají v některých případech dále stratifikovány podle rodokmenu těchto
dat a podle druhu jimi zobrazovaných objektů.
Tak kupř. finský Státní zeměměřický úřad Maanmittauslaito rozlišuje podle Jakobssona [51] v modelu jakosti své topografické databáze TDB, vytvářené na úrovni podrobnosti
měřítka 1 : 20 000, různou přesnost pro data vzniklá původ-
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ním fotogrammetrickým mapováním (úroveň A) a pro data
vzniklá digitalizací existujících map (úroveň B) a v rámci
těchto úrovní pak dále diferencuje přesnost pro data zobrazující výborně rozlišitelné, dobře rozlišitelné, dostatečně rozlišitelné a špatně rozlišitelné objekty. Na úrovni A se takto
polohová přesnost, vyjádřená střední chybou, pohybuje od
2 m (pro výborně rozlišitelné objekty) do 8 m (pro špatně
rozlišitelné objekty), na úrovni B se pak analogicky mění od
8 m do 80 m.
Naproti tomu např. pro topografickou databázi BDTopo,
kterou vytváří francouzský Institut geographique national
a jež vykazuje podrobnost měřítka 1 : 25 000, je příslušným
modelem jakosti dat stanovena podle údajů, které uvádí Le
Men [52], střední chyba v poloze kupř. pro budovu 1,4 m,
most 1,9 m, vodní tok 2,7 m, stromořadí 3,5 m a pro hranici
lesa 4,6 m. Porovnání údajů polohové přesnosti, platných pro
zmíněné dvě národní topografické databáze téměř shodného
měřítka, tak názorně ilustruje, že se rozrůzněnost národních
topografických dat, panující v zemích EU, promítá i do nejednotnosti tohoto ukazatele jakosti.
Kromě polohové přesnosti se v některých zemích EU sleduje též atributová přesnost topografických dat, která se vyjadřuje maximálním relativním počtem chybně stanovených
atributů objektů, a to často opět stratifikovaně podle druhu
atributu. Tak se kupř. v již zmíněném modelu jakosti finské
topografické databáze TDB stanoví j ako ukazatel maximální
přípustné nepřesnosti atributů 1 % chybných případů určení
identifikátoru silnice, 4 % chybných případů určení druhu
budovy, 15 % chybných případů určení třídy stezky ap. Národně založená rozrůzněnost v atributové přesnosti topografických databází je přitom obdobná jako v případě polohové přesnosti. Pro českou databázi ZABAGED/l je na
rozdíl od podobných databází zemí EU příznačné, že dosud
postrádá jakýkoliv model své jakosti, v jehož rámci by byla
její přesnost zřetelně deklarována a podle něhož by se vedla
kontrola uvedeného parametru. Tento neuspokojivý stav je
bezpochyby důsledkem skutečnosti, že ani pro tvorbu ZABAGED/l použitá podkladová Základní mapa ČR 1 : 10 000
nebyla vybavena žádným modelem jakosti a v předpisové
dokumentaci tohoto díla byla ve vztahu kjejí polohové a výškové přesnosti uvedena jen některá nepodstatná kritéria,
o jejichž praktickém plnění ve tvorbě a údržbě této mapy neexistují žádné doklady. A tak je třeba se ve výše prezentovaném rodokmenu ZABAGED/l vrátit až k samým kořenům představovaným podkladovou Mapou 1 : 10 000, pro
níž Kučera [53] publikoval výsledky zevrubných analýz
přesnosti.
Tyto analýzy se uskutečnily počátkem šedesátých let
a svým vědeckým založením předběhly dobu, takže se i v současnosti jeví jako metodicky vzorové. Jejich výsledky kromě
jiného stanovily, že uvedená mapa vykazuje u trigonometrického bodu polohovou chybu 0,6 m, u podrobného přímo
zaměřeného bodu 3,8 m a u interpolovaného podrobného
bodu 9,2 m. Výšková chyba trigonometrického bodu pak
v tomto topografickém díle dosahuje 0,1 m a chyba podrobného bodu 0,3 m. Krajní chyba vrstevnice je závislá na přehlednosti a sklonu reliéfu a též na použité mapovací metodě
(pozemní tachymetrie/letecká fotogrammetrie) a činí v přehledném reliéfu o sklonu 0° 1,4 až 1,8 m, pří sklonu reliéfu
20° 4,2 až 4,4 m a při sklonu 40° dosahuje velikosti 9,3 až
9,4m.
Při odhadu polohové a výškové přesnosti ZABAGED/l na
základě prezentovaných údajů o přesnosti Mapy 1 : 10 000
dlužno počítat se zvětšením identifikovaných chyb o chyby
konverze této mapy do Základní mapy a odtud do výsledné
digitální databáze, které zejména u použité fotomechanické

transformace Mapy 1 : 10 000 do Základní mapy téhož měřítka nejsou ani zdaleka zanedbatelné. Takto založený hrubý
odhad polohové a výškové chyby v datech ZABAGED/l je
pak citelně horší než přesnost, kterou vykazují moderní topografické databáze typu francouzské BDTopo, a proto je tu
zapotřebí počítat s jejich generální geometrickou nápravou.
ČÚZK plánuje realizaci tohoto kroku v rámci postupné periodické obnovy ZABAGED/l, a to s využitím technologicky
nejpokročilejší metody digitální fotogrammetrie. Naznačené
inovační zlepšení geometrické jakosti může ZABAGED/l
uvést v daném ohledu na úroveň špičkových topografických
databází zemí EU.
Jakjiž bylo dříve zmíněno, dokument 012000 [4] si všímá
přesnosti jako výrazu jakosti základních evropských geografických dat jen rámcově. Návrh evropské předběžné normy
prENV 12656 [45] pak obecně definuje přesnost jako míru
shody pozorovaných (tedy daty zobrazených) hodnot a hodnot skutečných. Jako reprezentace skutečných hodnot je normou používáno tzv. nominální území. Tato komparační základna představuje teoretický vzhled územní reality
definovaný specifikací ideálně pravdivé sady geografických
dat, s níž se porovnává skutečná sada geografických dat za
účelem vyhodnocení její jakosti. Návrh jmenované normy
potom definuje polohovou přesnost jako přesnost geografické polohy posuzované sady geografických dat ve srovnání
s jejím nominálním územím a k její absolutní kvantifikaci
používá střední kvadratickou chybu, k relativní kvantifikaci
pak chybu vzdálenosti.
Podobně pak uvedený návrh normy definuje tematickou
(respektive atributovou) přesnost tematických vlastností posuzované sady dat ve srovnání s jejím nominálním územím
a k její kvantifikaci používá procentní míru správné klasifikace anebo střední kvadratickou chybu hodnot definujících
vlastnost kvantitativně. Celkově je patrné, že formální sjednocení způsobů chápání a vykazování polohové a tematické
přesnosti národních topografických dat, docílené zavedením
uvažované evropské předběžné normy, jen obnaží jejich existující vzájemné diskrepance, ale nikterak nepřispěje k jejich
překonání, jež je potřebné k uplatnění těchto národních dat
jako snadno srovnatelných vstupů do tvorby základních evropských geografických dat.
5.3 Úplnost
základních
kých dat

evropských

geografic-

Rovněž úplnost základních evropských dat bude poplatná
úplnosti podkladových národních topografických dat zemí
EU, pro něž je tento parametr jakosti v řadě národních informačních systémů soustavně sledován. Tato péče se obvykle opírá o národní katalog objektů posuzované datové sady,
který stanoví úplný výčet tříd objektů, jež tu jsou předmětem
informačního zobrazení a definuje pravidla pro jejich připadný výběr, určující např. systematické vypuštění vodních
toků kratších než 50 m apod.
Příkladem takového řídícího podkladu ze zemí Unie je katalog objektů německého Úředního topograficko-kartografického informačního systému ATKIS, který je součástí jeho
již dříve zmíněné komplexní dokumentace [29] ajenž ve sledované souvislosti slouží též jako vodítko pro posuzování
úplnosti jeho topografické databáze DLM 25. Je zbytečné dodávat, že i z tohoto hlediska uvádějí v zemích EU různé národní katalogy objektů navzájem rozdílné specifikace tříd objektů a pravidel jejich výběru a představují tak pro posuzování
úplnosti příslušných dat pro jejich využití v jednotných základních evropských geografických datech silně diferenco-
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vaný základ. úkol jednotné definice tříd objektů a pravidel
jejich výběru pro účely posuzování úplnosti těchto základních dat by mohl dobře plnit již dříve uvedený katalog objektů ETDB [35], který však přes své přednosti nebyl pro
daný účel zatím využit.
Také česká topografická databáze ZABAGED/l má úplnost svých dat založenu na výčtu typů objektů v katalogu
[32] a na specifikaci zásady prezentace všech objektů daného typu bez omezení. Jde však o prezentaci nikoliv všech
objektů existujících v území, ale pouze o zobrazení veškerých objektů uvedených v podkladové Základní mapě ČR
1 : 10 000, která však nemá odpovídající výběrová kritéria
exaktně stanovena. V důsledku toho je úplnost obsahu ZABAGED/l definována doposud nejednoznačně a pro její
kontrolu zatím nebyl zaveden žádný mechanismus. K překonání tohoto nedostatku může být dobře využito know-how
správců některých topografických databází zemí Unie, kteří
se kontrole plnění zmíněného aspektu jakosti dat systematicky věnují.
Návrh evropské předběžné normy prENV 12656 [45] vymezuje úplnost jako míru shody sady geografických dat s nominálním územím z hlediska zobrazení objektů ajejich vlastností. Nominální území je přitom pro tento účel dáno
specifikací tříd objektů v příslušném katalogu objektů. Při
hodnocení úplnosti dat se dle jmenované evropské normy
zjišťuje jednak percentuální podíl objektů, které v dané datové sadě nebyly uvedeny přesto, že do ní patří, vůči celkovému počtu objektů v příslušné sadě, a jednak percentuální
podíl objektů, které v uvažované datové sadě byly uvedeny
přesto, že do ní nenáležejí, a to opět ve vztahu k celkovému
počtu objektů v dané sadě.
5.4 Konzistence
fických dat

základních

evropských

geogra-

Konzistence základních evropských dat se bude též odvíjet od konzistence přímo nebo nepřímo použitých podkladových národních topografických dat. Tento ukazatel je
v mnoha zemích EU zaveden do příslušných modelů jakosti dat. Rovněž v jeho případě se jako komparativní
základna uplatňují příslušné katalogy objektů a také logické modely, které vymezují příznaky logické konzistence
hodnocených datových sad. Pozornost se tu soustřeďuje
zejména na topologické relace typu uzlového křížení styčných liniových objektů, uzlové uzávěry polygonu areálového objektu, hranového styku sousedících areálových objektů apod. V atributové oblasti pak jde o projevy logické
konzistence dat týkající se správnosti přiřazení vlastností
k objektům, příslušnosti vlastností do oboru jejich možných hodnot aj.
Jako příklad podkladu směrodatného pro posuzování konzistence národní sady topografických dat ze zemí Unie lze
opět uvést katalog objektů a také logický model, které reprezentují součást dokumentace francouzské topografické
databáze BDTopo [52]. I ona se však svým obsahem, předurčujícím konzistenci francouzských sad topografických dat,
obecně odlišuje od obdobných obsahových složek příslušných řídících dokumentů v Německu či jiných zemích EU,
což opět vyvolává obtížnou souměřitelnost parametrů konzistence různých národních topografických datových sad pro
jejich vstup do základních evropských geografických dat.
Stejně jako v případě dalších aspektů jakosti základních evropských geografických dat by mohl žádoucí sjednocující
úlohu i při posuzování jejich konzistence sehrát katalog objektů ETDB [35], neboť přehledně definuje příslušné topo-
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logické relace apod., zatím však nebyl k tomuto účelu vzat
do úvahy.
Národně založené posuzování konzistence dat se uplatňuje i v případě české databáze ZABAGED/l. Poměrně
značná péče se tu věnuje zejména geometrické konzistenci,
přičemž jde jmenovitě o správné navázání relevantních topologických relací, které je též vyžádáno použitou technologií. Vymezení rozsahu sledovaných projevů konzistence
obsahu databáze je však doposud pouze předmětem interních zásad jejího správce, zatímco odpovídající veřejně dostupná dokumentace chybí. Tento jev těsně souvisí s absencí
logického modelu ZABAGED/l a patří k přetrvávajícím dluhům v oblasti jasného vyhlášení a kontroly jakosti kolem
této databáze.
Návrh evropské předběžné normy prENV 12656 [45] zahrnuje též hodnocení této stránky jakosti geografických dat.
Konzistenci geografických dat definuje jako míru jejich
shody s příslušným nominálním územím co do v něm reflektovaných topologických relací, relací atributů a tříd objektů aj. s tím, že zde zprostředkují specifikaci nominálního
území k posuzované datové sadě příslušné dokumenty typu
katalogu objektů, logického modelu apod. Dosažený stupeň
konzistence hodnocených geografických dat se pak vyjadřuje zejména procentním poměrem počtu správně navázaných topologických relací ku celkovému počtu těchto relací
předpokládaných v dané datové sadě příslušným logickým
modelem. Další projevy konzistence posuzované datové sady
pak lze dokumentovat procentním poměrem případů topologických relací, které vyhověly předem zadaným tolerancím
své přesnosti, vůči všem topologickým relacím uvažovaným
logickým modelem, procentním poměrem počtu atributů připadajících do oboru jejich možného výskytu ku celkovému
počtu všech případů atributů a prostřednictvím dalších ukazatelů.
5.5 Aktuálnost
kých dat

základních

evropských

geografic-

Závislost aktuálnosti jako dalšího ukazatele jakosti základních evropských geografických dat na obdobném ukazateli
podkladových národních topografických dat bude zvláště
markantní. Aktuálnost topografických dat je zařazena ve většině zemí EU do příslušných modelů jakosti. Nicméně, faktický názor na tento parametr jakosti dat je v mezinárodním
měřítku velice diferencovaný. Tak kupř. finská topografická
databáze TDB vykazuje podle Jakobssona [51] vysoký stupeň aktuálnosti, neboť je obnovována v průměrném cyklu
kratším než I rok. Děje se tak s využitím technické dokumentace správců tříd objektů zobrazovaných databází (silniční správy, lesní správy, stavebního úřadu ap.), a to s rizikem degradace polohové přesnosti databáze, která se
v důsledku toho musí každých 5 až 10 let podrobit generální
geometrické revizi.
Zcela opačná strategie ve vztahu k aktuálnosti se pak uplatňuje u francouzské topografické databáze BDTopo, jež bude
podle Le Mena [52] obnovována přesnou technologií jen každých sedm let, zatímco v mezidobí je v zájmu zachování její
vysoké geometrické jakosti zakázáno zavádět do jejího obsahu jakékoliv aktualizační změny. Celkově se však v Evropě postoje k žádoucí resp. možné úrovni aktuálnosti topografických dat různí ještě více, než by se mohlo na základě
uvedených dvou příkladů zdát.
Podle nedávného průzkumu, který realizoval za účasti zeměměřických orgánů dvaceti evropských zemí van der Linde
[38], se ukázalo, že frekvence obnovy jejich státních topo-
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grafických databází je ve 30 % zemí stanovena v délce 1
roku, v 35 % mezi 3 a 6 lety, v 10 % činí 6 až 9 let a ve zbylých 25 % zemí počítají platné metodiky s cyklem obnovy
jejich státních topografických dat dokonce delším než 9 let.
Tato fakta potvrzují, že se kolekce existujících národních topografických databází vyznačuje i z hlediska své aktuálnosti
velmi významnou stratifikací, která může značně ztížit jejich zamýšlené uplatnění jako přímého nebo zprostředkovaného podkladu tvorby základních evropských geografických
dat.
K posouzení sledovaného aspektu české databáze ZABAGED/l je dlužno uvést, že pro aktualizaci podkladové
Základní mapy ČR 1 : 10 000, prováděnou podle již zmíněného metodického návodu [50], byly zavedeny diferencované délky cyklů. Ve vybraných urbanizovaných oblastech
obnášely zhruba 3 roky. Naopak, v oblastech přírodních rezervací činily 15 i více let, přičemž typickou délkou obnovovacího cyklu jmenované mapy pro celé státní území bylo
8,5 roku. Před realizací konverze této mapy na ZABAGED/l
se vždy uskutečňuje příslušná aktualizace, nepočítá se však
s tím, že by se autonomní obnova sledované databáze realizovala před jejím dokončením plánovaným na rok 2000.
Z toho vyplývá, že část ZABAGED/l, vytvořená v roce
1995, bude k tomuto finálnímu datu stará 5 let a průměrné
stáří databáze bude činit 2,5 roku, což by z hlediska současných přístupů k obnově topografických databází v Evropě, vyznačených ve zprávě [38], představovalo přijatelný
standard.
Ve vztahu k podpoře základních evropských geografických dat však bude bezpochyby nutné počítat s kratší periodou obnovy a ZABAGED/l se jí bude muset příslušnou
podmnožinou svého obsahu přizpůsobit. Naznačená délka
obnovovacího cyklu je ale jen globální mírou aktuálnosti databáze, zatímco její podrobnou míru stanoví podíl fakticky
podchycených změn v okamžiku její aktualizace. Nicméně,
pro takové detailní posuzování aktuálnosti ZABAGED/l
resp. Základní mapy ČR 1 : 10000 dosud chybí účinný mechanismus, který by odhaloval při obnově obsahu opomenuté případy změn a vyvolával v této věci nápravná opatření. Aktuálnost ZABAGED/l jako jeden z parametrů její
jakosti je tak zatím nedostatečně identifikována a zlepšení
se tu musí stát součástí aproximačního úsilí, sledujícího docílení stavu příznačného pro pokročilé topografické databáze zemí EU.
Dokument GI2000 [4] ve svém textu prezentuje aktuálnost
základních evropských geografických dat jako prioritní parametr jejich jakosti. V dobrém vztahu k němu je návrh normy
prENV 12656 [45], který mezi parametry jakosti geografických dat uvažuje též jejich časovou přesnost, pod níž se
skrývá aktuálnost dat a příp. od ní odvozené charakteristiky
časové jakosti uvedených dat, a to vesměs ve vztahu k příslušnému nominálnímu území, pokud je vybaveno odpovídající časovou konstantou. Do modelu jakosti geografických
dat tak může být ve smyslu citované evropské normy zavedeno datum poslední aktualizace popisované datové sady,
střední časová chyba dat charakterizující rozptyl časů tvorby
dat kolem tohoto data aktualizace, koeficient časové variability dat umožňující odhad platnosti dat v určitém časovém
odstupu od jejich poslední aktualizace ap.
Důraz kladený ze strany EK na aktuálnost základních evropských geografických dat naznačuje tlak, kterému bude vystavena kvantifikace těchto ukazatelů jejich časové přesnosti.
Uvedené okolnosti pak staví do nového světla pojetí nosného
projektu PETIT [42], jež se v současnosti přednostně zaměřuje na vytvoření uvažovaných základních dat a nebere do-

statečně v úvahu zvláštnosti jejich frekventované obnovy,
která se s ohledem na výše popsanou rozrůzněnost cyklů obnovy existujících podkladových národních topografických
databází jeví jako problém první velikosti. S tímto zjištěním
je také konformní stanovisko evropských zeměměřických
služeb [21] k naléhavé potřebě řešení technických a finančních aspektů údržby základních evropských geografických
dat, doprovozené odhadem nákladů na každý cyklus obnovy
těchto dat ve výši jedné desetiny nákladů na jejich původní
vytvoření.
6. Závěr
Toto pojednání ukázalo, že evropská geografická informace
má pevné místo v evropské koncepci vytváření informační
společnosti. Zároveň však uvedenou informaci a evropská
geografická data jako jejího nositele prezentovalo jako perspektivní fenomén, který musí vykazovat jednotu v řadě
aspektů, jíž se daří v podmínkách současné mnohostranně
heterogenní Evropy naplňovat jen postupně a s nemalými obtížemi. Byla definována základní sada sledovaných stránek
evropských geografických dat a na praktických příkladech
ilustrován současný stav, z něhož může jejich formování v zemích EU i v ČR vycházet. K tomu pak byl uveden přehled
známých opatření, která žádoucí homogenizační procesy
podporují a současně identifikovány oblasti, v nichž takové
kroky doposud nebyly učiněny.
Pojednání však záměrně nevzalo do úvahy jeden z dalších
základních aspektů evropských geografických dat, kterým je
jejich dostupnost. Tato stránka uvedených dat je podmíněna
působením evropské geografickoinformační infrastruktury
a jako taková bude předmětem zvláštního pojednání, jež na
tuto práci organicky naváže. Prezentace dnešního příspěvku
byla motivována snahou o iniciování procesu systematického
mapování cest začleňování české geografické informace do
jednotné evropské geografické informace, který je třeba považovat za nedílnou součást započaté integrace naší země do
EU, a proto by se měl v tomto periodiku stát předmětem intenzivní diskuze.
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Ve dnech I. až 6. června 1998 se konal v Drážďanech 47. Deutscher
Kartographentag, jehož součástí bylo mezinárodní symposium 3. Europa Forum. Na program jednání symposia bylo zařazeno 5. referátů, a to
- Klinghammer, 1., Univerzita Etitvtise Loránda, Budapest: Změny
a stav kartografie dnešních dnů,
- Mikšovský, M., Fakulta stavební ČVUT v Praze: Digitální mapy
a atlasy v České republice,
- Pawlak, W., Univerzita Wroclaw: Problematika a struktura atlasu
Dolního a opolského Slezska,
- Krupski, J., Univerzita Wroclaw: Použití analogových a počítačových technik pro zhotovení perspektivních a panoramatických
map,
- Šingareva, K. B. aj., Moskevská státní univerzita: Mapování nebeských těles sluneční soustavy.
Prof. Dr. István Klinghammer se v úvodu svého referátu zabýval
historií kartografie v 18. a 19. století, kdy převládaly především praktické aspekty této disciplíny a umělecké ztvárnění výsledků mapovacích prací. Ve druhé polovině 19. století pak dochází k rychlému
rozvoji kartografie, který se vyznačuje zpracováním velkoměřítkových topografických map, tematických map a rozvojem atlasové
tvorby. Do poloviny 20. století využívala kartografie především ruční
zpracování map. V současnosti je silně ovlivňována digitálními technologiemi, které před ní otevírají nové možnosti rozvoje.
Zatímco dříve byla hlavním produktem a výsledkem kartografického zkoumání mapa jako konečný produkt, jde v současném období digitálního zpracování především o vytváření prostorově orientovaných informačních modelů území. Předmětem zájmu
kartografů jsou nové informační zdroje, jakým je např. dálkový průzkum Země, ukládání a zpracování informací v podobě geografických informačních systémů a sdělování informací.
S tím souvisí i vytváření nových multi- nebo hypermediálních kartografických výrobků a jejich napojení na současná komunikační
média, především pak na Internet. Mapy se zde objevují v elektronické podobě jak v rastrovém, tak i ve vektorovém formátu a přinášejí mnoho nových poznatků z oblasti geoinformatiky. S výsledky
maďarských prací v této oblasti je možno se seznámit na Internetové
adrese http://lazarus.elte.hu.
Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc., se ve svém referátu věnoval
počátkům digitální kartografie v České republice (ČR), které se datují od přelomu 70-tých let. Zmínil se o tehdejším vývoji systémů
Digigraf a Digikart a o jejich využití při zpracování map velkých
měřítek, Atlasu obyvatelstva a některých typů tematických map.
K rychlému rozvoji digitální kartografle v ČR došlo po r. 1989, kdy
státní i nově vznikající soukromé kartografické firmy měly možnost
se vybavit výkonnou počítačovou technikou. V civilní zeměměřické
službě byly naskenováním tiskových podkladů základních map vytvořeny rastrový model ZABAGED/2 (Základní báze geografických
dat), rastrová databáze základní mapy ČR a vektorový soubor správních hranic v měřítku 1:50000 a dále rastrový model prvků polohopisu přehledné mapy ČR v měřítku 1:500000 doplněný v r. 1996
o rastrový model výškopisu. Z posledně jmenovaných digitálních
podkladů byla v r. 1997 odvozena přehledná digitální mapa CR v měřítku I: I 000 000. Ze ZABAGEDu/2 je v současnosti odvozována
vektorová databáze ZABAGEDIl, která má být dokončena na přelomu let 2000 až 200 I.
Ve vojenské topografické službě byl v r. 1993 zpracován digitální
model území v měřítku 1:200 000 a v polovině 90-tých let digitální
model území v měřítku 1:25 000. Dalším digitálním produktem Armády České republiky je digitální ekvivalent topografických map
1:50 000 a menších, který je k dispozici na CD-ROM.
V r. 1998 bude dokončeno v Českém geologickém ústavu zpracování základních geologických a účelových map v měřítku 1:50000
ve formě bezešvé vektorové databáze.
V Kartografii Praha, a. s., se digitální zpracování map uplatnilo
v prvé etapě při zpracování plánů měst v měřítku I: 10 000. V r. 1995
byl vydán plán Prahy-střed I: 10 000 a v r. 1996 plán Prahy 1:20000.
Pro rok 1998je připraveno vydání multimediální mapy Prahy na CDROM. Digitální technologie byly uplatněny i při zpracování Automapy ČR 1:300 000 (1996) a nového Autoatlasu ČR v měřítku
1:200000 (1997). V r. 1998 byl dodán na trh Multimediální atlas
ČR na CD-ROM, který obsahuje silniční a administrativní mapu
a mapu turistických zajímavostí ve volitelných měřítkách 1:3000 000
až 1:25000.

V Geodézii ČS Liberec, a. s., byl v r. 1996 ve spolupráci s Geodézií Brno, a. s., vydán digitálně zpracovaný Autoatlas CR v měřítku
I: 100 000 a celá řada plánů měst. V r. 1998 byl vydán digitálně zpracovaný Atlas Krkonoš 1:25 000, doplněný sítí WGS-84 (World Geodetic System). Připravuje se digitální Atlas turistických zajímavostí
ČR v měřítku 1:75 000. Od r. 1996 se Geodézie ČS orientuje na vydávání map v elektronické podobě (GeoBáze). Koncem r. 1997 byla
dodána na trh Elektronická mapa ČR 1:400 000, v průběhu roku
1998 se počítá s vydáním dalších 16 titulů zahrnujících mapy budoucích krajů I: 100 000, plány Prahy a Brna a bezešvou mapu ČR
1:100 000 (vše na CD-ROM). Od dubna 1998 uvedla Geodézie ČS,
a. s., své on-line mapy na Internetu na adrese http://mapy.geodezie.cz/.
Na Internetu je možno nalézt i plán Prahy, Brna a Ostravy zpracované pražskou firmou PJsoft.
Prof. Dr. Wladyslaw Pawlak se na svém referátu zaměřil na stručnou historii Dolního a opolského Slezska, které vytv~ejí regionální
jednotku s vlastní genezí, charakterem a strukturou. Ulohy vydat regionální atlas tohoto území, která vyvstala po 2. světové válce, se
chopili wroclawští geografové. Při jejím řešení vycházeli z atlasu W.
Geislera z r. 1932 a z vynikající monografie J. Partsche z r. 1896.
První poválečný regionální atlas zobrazil oblast opolského vojvodství (1962) a poté byl vydán i atlas katowického vojvodství (1971).
Problém vydání atlasu celého území Dolního a opolského Slezska
narážel v Polsku jak na finanční problémy, tak i na problémy politické (civilní a vojenská cenzura). Přes tyto skutečnosti se začalo
v polovině 80-tých let s přípravnými pracemi na projektu; ke zpracování atlasu pak došlo až po r. 1989. Problémy zde byly zejména
se získáváním dat souvisejících s přesídlením po 2. světové válce,
s etnickými skupinami a s národnostními menšinami, protože polský statistický úřad tyto údaje nesledoval. Největší obtiže vznikly se
znázorněním období let 1945-50, které by si vyžádalo zvláštní výzkum, na jehož financování neměla redakce atlasu potřebné prostředky. Přes tyto skutečnosti byl atlas vydán a patří v současnosti
k nejrozsáhlejším regionálním atlasům Polska. K dispozici je jeho
polská, anglická a německá verze.
Možnosti prezentace zvláštních forem kartografických děl, jimiž
jsou panoramatické mapy a pohledy na krajinu z ptačí perspektivy,
využil ve svém referátu Dr. Jan Krupski. Tento způsob znázorňování
krajiny pohledovou formou se uplatnil již před několika stoletími
a objevuje se opět v etapě "komunikační" společnosti především u turistických map, ale i u atlasů a ve školních učebnicích. Perspektivní
zobrazování se používá zejména pro horské oblasti. Jeho vizuální
působení je ve velké míře závislé na uměleckých schopnostech autora. Konstrukce mapového obrazu je časově velmi náročná a při
prvních pokusech se nemusí vždy podařit. Velkou podporu pro zpracování poskytují počítače, které umožňují tvorbu digitálních reliéfních modelů z dat získaných z topografických map. Model území je
pak možno libovolně přetvářet, což při použití manuálních technik
nebylo možné. I zde však existují jistá omezení a obtíže při propojení dat digitálního modelu s půdním pokryvem a zástavbou.
Nejhezčí panoramatické pohledy na krajinu v Evropě poskytuje
alpská oblast. Zásady pro zpracování map z této oblasti se uplatnily
i při zobrazení některých části Polska. Pohledové mapy jsou však
často vyhotovovány umělci bez potřebných znalostí, a proto nejsou
z geografického hlediska zcela bezchybné. Otevírá se zde tedy prostor pro kartografy a geografy, kteří mají umělecké sklony a současně i dobré znalosti z oblasti topografie, geoinformatiky a kartografické komunikace.
Speciální problematikou zobrazování kosmických těles se zabýval referát, který zpracovali prof. Dr. V. P. Saviniž, prof. Dr. V. A.
Malinnikov, Dr. B. V. Krasnopevčeva a prof. Dr. K. B. Šingareva
z Moskevské státní univerzity. První náčrty a mapy kosmických těles vznikaly již před 400 lety. Jejich tvorbu je možno z hlediska používání technických prostředků rozdělit do tří časových etap:
- mapování z pozemských pozorování, která je možno dále dělit na
pouhá vizuální, teleskopická a fotografická,
- přechodné období, kdy vedle intenzivních pozemských pozorování
byly k dispozici i první snímky ze satelitů,
- období kosmických sond, kdy kromě globálních pohledů je možno
vyhotovovat též mapy částí kosmických objektů i v podrobnějším
měřítku.
V současné době jsou již k dispozici mapy a atlasy celé řady kosmických těles z naší sluneční soustavy. Jde jak o mapy planet (Merkur, Venuše, Mars), tak i o mapy Měsíce, některých měsíců Jupitera
i některých asteroidů.
Pokud jde o Merkur, je zatím zmapováno jen 40 % jeho povrchu. Mapování provedla kosmická sonda Mariner 10 v měřítku
1:5 000 000. Kolem r. 2000 má být k Merkuru vyslána další sonda,
která má zmapovat celý povrch planety.
Mapování povrchu Venuše provedly především kosmické sondy
Věněra 15 a 16. Na základě jejich snímkování byla zpracována mapa

1998/208

Geodetický a kartografický
ročm'k 44/86, 1998, číslo 9

celé planety v měřítku 1:10000 000 a pro některé zájmové oblasti
i v měřítku 1:5 000 000.
Mars byl zmapován pomocí amerických družic v měřítku 1:2 mil.
Jeho povrch je znázorněn na 144 mapových listech ve formě hypsometrické mapy. Jako referenční plocha byl použit trojosý elipsoid.
Měsíc planety Země byl zmapován v měřítku 1:5 000 000 a počítá se s jeho dalším mapováním v měřítku 1:1 000 000. Pro některé
měsíce Jupitera jsou stejně tak jako pro řadu asteroidů k dispozici
zatím jen snímky z kosmických sond.
Pro budoucí mapování mimozemských těles je nutno vyřešit řadu
problémů, mezi něž z kartografického hlediska patří
- vývoj souřadnicových systémů,
- vývoj kartografických zobrazení vhodných pro kosmická tělesa nepravidelného tvaru (např. pro asteroidy),
- standardizace zobrazení reliéfu kosmických těles.

LITERATURA:
[1] Kartographie-Kommunikation-Kunst. 47. Deutscher Kartographentag. [Sborník resumé referátů přednesených na Europa-Forum, str. 64-69.] Dresden 1998.
Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.,
FSv CVUT v Praze

Slovenská republika pozorovatefom
v CLGE
V dňoch 7. a 8. novembra 1997 sa autor, jako zástupca prezídia Slovenskej baníckej spoločnosti, zúčastnil jesenného zasadnutia generálnej rady CLGE (Comité de Liaison des Géometres Européens,
The Council of European Geodetic Surveyors - Európsky výbor licenčných geodetov). Zasadnutie sa konalo v Antverpách (Belgicko).
Pre Slovenskú republiku (SR) významným, ba historickým, bolo
jej prijatie za pozorovatefa v tejto významnej európskej geodetickej
organizácii v prvý deň zasadnutia. Tomuto prijatiu predchádzala rozprava, v ktorej mal autor možnosť prezentovať SR v odbornej i vo
vedeckej oblasti geodézie a banského meračstva. VysvetIil hierarchiu vedeckých, akademických, štátnych a súkromných geodetických organizácií, kartografické výstupy, legislatívu v geodetickej
praktickej činnosti, transformačné postupy v katastri nehnutefností
a pod. Z bohatej diskusie vyplynul veTkýzáujem o geodetický a meračský život v SR.
SR sa stala po Českej republike (ČR) druhou yozorovatefskou krajinou v CLGE z bývalého východného bloku. Statút pozorovatefa je
podfa interných predpisov CLGE možné udeliť európskym štátom,
které nie sú členmi Európskej únie (EÚ). Mimoriadnými členmi
CLGE sú evropské štáty, ktoré nie sú členmi EÚ a nepatrili do bývalého východného bloku (Nórsko, Švajčiarsko).
Ďalšími významnými bodmi rokovania boli odporúčania generálnej rady CLGE národným delegátom, týkajúce sa zjednotenia legislatívnej stránky geodetickej praxe, schválenie správy o činnosti
generálnej rady CLGE od jej posledného zasadnutia a finančné
otázky.
V podvečerných hodinách sa konalo na mestskej radnici (Stadhuis na Grote Markt) prijatie delegátov zasadnutia primátorom mesta
Antverpy, spojené so slávnostnou recepciou a spoločenským programom.
Prvý deň zasadnutia generálnej rady CLGE bol skončený spoločenským stretnutím, ktoré bolo spojené s odmeňovaním bývalých
zaslúžilých funkcionárov generálnej rady CLGE, v súvislosti s jubilejným 25. výročím založenia CLGE.
Druhý den zasadnutia sa zaoberal podfa programu prerokovaním
stavu spolupráce so sesterskými svetovými a európskymi geodetickými organizáciami, napr. Medzinárodná federácia geodetov (FlG),
European Group of Surveyors, parlamentom EÚ a ďalšímu organizáciami. V rozprave k tomuto bodu autor poukázal na dobrú dlhoročnú spoluprácu SR s lSM (International Society of Mine Surveying). Generálna rada CLGE navrhla rozšíriť spoluprácu s ISM.
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Významným bodom rokovania druhého dňa bol a požidavka generálnej rady na národných delegátov na zosúladenie štruktúry národných geodetických i príbuzných spoločností, zastrešených zviizovou, resp. spoločnou odbornou alebo vedeckou spoločnosťou
v príslušnom štáte, čím by bola hierarchia organizovanosti geodetického života zjednotná v rámci CLGE. K vzorným štátom v tejto
oblasti patria Dánsko, Rakúsko, VeTkáBritánia, lrsko, Taliansko, Holandsko, Nórsko a Švajčiarsko. V rozprave k tomuto bodu autor prezentoval štruktúru Zviizu slovenských vedecko-technických spoločností, ako vrcholnej spoločnosti, zastrešujúcej jednotlivé odborné
spoločnosti, medzi ktoré patrí i Slovenská banícka spoločnosť, ktorá
oficiálne požiadala o členstvo v CLGE.
Ďalším významným bodom rokovania bola príprava svetového
kongresu FlG v Brightone (VeTkáBritánia) v roku 1998, na ktorom
prezident CLGE prednesie referát o činnosti CLGE. Na záver zasadnutia generálnej rady CLGE boli volení jej noví funkcionári. Novým prezidentem CLGE na obdobie dvoch rokov bol zvolený pán
Paddy Prendergast z trska. Miesta budúcich zasadnutí generálnej
rady CLGE boli schválené takto: jarné zasadnutie 1998 v Lisabone
(Portugalsko),jesenné zasadnutie 1998 v Amsterdame (Holandsko)
a jarné zasadnutie 1999 vo Fínsku.
Bývalý prezident CLGE, pán Bernard Bour z Francúzska, podal
návrh, aby ďalšie zasadnutia generálnej rady CLGE boli i v novoprijatých štátoch, t.j. v SR a v ČR. V rozprave k tomuto bodu autor
prisfúbil preskúmanie možností takéhoto zasadnutia v SR.
Z rokovania zasadnutia generálnej rady CLGE bude vyhotovená
zápisnica, ktorú generálny sekretár CLGE, pán Markku Villikka
z Fínska, rozošle všetkým delegátom. Z odporúčaní vyplýva už uvedená potreba zosúladenia štruktúry národných geodetických spoločností a združení v jednej zastrešujúcej národnej spoločnosti, priblíženie sa k jednotnej európskej legislatíve v geodetickej praktickej
činnosti a príprava národných správ.
Pre SR a CR bolo prijaté odporúčanie podpory ich dvojročného
členstva v CLGE formou štatútu pozorovatefa. Po tejto dobe bude
možné ich mimoriadne členstvo až do doby ich prijatia do EÚ. Taktiež pro oba pozorovatefské štáty bolo prijaté odporúčanie spoluúčasti národných geodetických a meračských spoločností, zastrešených vrcholnou odbornou (vedeckou) národnou spoločnosťou, pre
ďalšie posobenie v CLGE.
Doc. Ing. Vladimír Sedlák, CSc.,
Katedra geodézie a geofyziky F BERG Technickej univerzity,
Košice

V rámci programu Astronomy On-Line se na stránkách časopisu vystavovaného na Internetu, Astronomy On-Line Newspaper, uskutečnil projekt měření rozměrů Země metodou řeckého astronoma Eratosthena (276-194 př. Kr.). V době od 7. do 15. listopadu 1996 si
v rámci hodin zeměpisu zopakovali žáci po téměř 2200 létech jeho
metodu.
Šest dánských, 21 řeckých, po jedné italské, finské a české a dvě
švédské skupiny měřily délku slunečního svitu v okamžiku průchodu
Slunce místním poledníkem.
Výsledky jsou uvedeny v tab. 1 (viz str. 210).
Průměrný výsledek je 41 500 km, což se od přesné hodnoty
40074 km liší o méně než 5 %. Bližší podrobnosti lze získat na adrese Dr. M. Metaxa (e-mail: mmetaxa@athena.compulink.gr).
Otevřené dálkové vzdělávání se na stránkách Internetu se ze Spojených států, kde je zcela běžné, rozšiřuje i po Evropě, kde významnou roli při vzdělávání všech stupňů sehrává Evropská unie.
Na http://europa.eu.int/enlcomm/dg22/socrates/odl/ind5 .html se nabízí široká paleta možností, která bude bezpochyby brzy rozšířena
mimo jiné i o vzdělávání zeměměřičů v češtině.
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Datum

z měření mezi zeměmi

skupiny

obvod Země

7. II. 1996
8. II. 1996

Řecko-Dánsko
Dánsko-Řecko

1st Agias Paraskeuis (GR) - Rosborg (Vejle, DK)
Toerring Gymnasium (DK) - Ag. Anargiron (GR)

42000 km
43000 km

9. II. 1996

ČR-Dánsko

44 000 km

13. II. 1996

Řecko-Dánsko
Dánsko-Řecko

14. II. 1996

Dánsko-Itálie
Řecko-Dánsko
Švédsko-Řecko

OLH Veselí nad Moravou (CZ) - Southeast
Lollandia Stargazers (DK)
Supernova (loannina, GR) - Soroe Akademi (DK)
Soroe Akademi (DK) - Ziridis Schools, Doukas
Schools, 1st Ag. Paraskeuis 19th Peristeriou, 2nd of Holargos (GR)
Rosborg (DK) - Kallipolis I (Sicily, IT)
Bjerringbro (DK) - Arsakeio (GR)
Froelundagymnasiet (S) - Arsakeio (GR)

Landkarten als synoptisches Medium (Geografické mapy ako synoptické médium). Zeitschrift fůr Semiotik. Ročník 20, 1998, č. 1-2,
246 s. Cena 68 DM.

Zeitschrift fůr Semiotik je periodikum, ktoré vychádza 4 razy ročne
pod stálym vedeckým a šéfredaktorským vedením prof. R. P o sne r a,
ako spoločný počin troch spoločností pre semiotiku: nemeckej, rakúskej a švajčiarskej. V tomto dvojčísle jubilejného 20. ročníka je
9 článkov - štúdií, ktoré sa zo semiotického aspektu venujú mapám.
Je zaujímavé zoznámiť sa s názormi iných odborníkov (v danom pripade semiotikov) na mapu, t.j. na fenomén, ktorý je geodetom, fotogrametrom a najma kartografom tak doverne známy.
Dagmar Schmauksová (z Technickej univerzity - TU - v Berlíne)
v štúdii Mapa ako synoptické médium považuje mapy za vel'ké komplexy znakov, ktoré kombinujú grafické a textové prvky, pričom
splňajú všetky znakové funkcie (funkcie ikonov, indexov a symbolov). Zo semioticko-jazykového hl'adiska konštatuje, že mapové
znaky (sídla, rieky ap.) zodpovedajú lexike a pravidlá ich usporiadania (mierka, zobrazenie ap.) gramatike s prvkami výkladového
slovníka. Uznáva členenie mapových znakov na bodové (presnejšie
punktformige), čiarové a areálové. Považuje za dOležité, že varianty
objektov sa zobrazujú variantmi znakov, že podobnosť (asociativnosť) znakov objektom, ktoré zastupujú v mape, je významná, pretože ul"ahčuje vnímanie a chápanie obsahu mapy. Vyzdvihuje fakt,
že znak nielen lokalizuje objekt v mape, ale ho i kategorizuje, resp.
typizuje. Výraz využívanie máp považuje za viacznačný: zahtňa tak
orientáciu mapy, ako aj jej kanonickú funkciu, v dosledku ktorej
z mapy možno získať tak primámu, ako aj sekundámu (odvodenú)
informáciu, ktorá závisí od interakcií s vedomosťmi čitatera mapy.
Ako príklad autorka uvádza mapu počasia a jej znakový repertoár.
Porovnáva text prirodzeného jazyka a mapu s konštatovaním, že
obidva typy vyjadrenia majú niekol"ko spoločných črt: sú to semiotické (znakové) systémy, sú vizuálne vnímatel"né, v zásade statické,
všeobecne známe, opisujú trojrozmerný svet dvojrozmernými prostriedkami, hoci text je linearizovaný a musí dbať na časovú postupnosť. Súčasne poukazuje aj na znakový potenciál máp, ktorý sa
stále rozširuje najma vďaka komputerizácii tvorby máp.
Winfried Noth (z Univerzity v Kasseli) si v štúdii Kartosemiotika a kartografú:ké znaky všíma kartosemiotiku - výraz (termín),
ktorý sa zaviedol a vžil aj vďaka série šiestich zborníkov referátov
z medzinárodného korešpondečného seminára, ktorý bol organizovaný v rokoch 1991 až 1995 Geografickým ústavom SAV v Bratislave a TU v Drážďanoch, ku ktorým sa neskor pridružila aj Univerzita v Regine (Kanada). Autor považuje kartosemiotiku
(semiotiku topografických a tematických máp) za časť aplikovanej
semiotiky a vyzdvihuje fakt, že vniesla svoj vklad aj do niektorých
základných otázok všeobecnej semiotiky. Miesto kartosemiotiky autor vidí medzi semiotikou obrazu a vizuálnou komunikáciou z jednej strany a teóriou kódovania z druhej strany. Príbuznou oblasťou
je semiotika dopravných značiek a semiotika fotografie (vrátane fotomáp a obrazových záznamov z kozmu). Autor ďalej konštatuje, že
v poslednom desaťročí sa zvýšila frekvencia publikovaných prác venovaných semiotike mapy. Okrem zborníkov Kartosemiotika spomína aj dve práce českého matematika a lingvistu B. Paleka a tri dizertačné práce (z univerzít v Kansase, Sao Paulo a Wisconsine).

44 500 km
43000 km
39000 km
39500 km
41000 km

Hansgeorg Schlichtmann
(z Univerzity v Regine, Kanada)
v práci Mapovanie ako znakový proces opisuje problém znakotvorby v procese vyhotovenia mapy. Aj keď znakový systém mapy
považuje za semiotický, chápe ho ako jazykový. V jazyku mapy vyzdvihuje komplexnosť, jednotu a uporiadanosť výrazových prostriedkov, priestorovú koncepčnosť a doslednosť. Konceptuálne modelovanie reality podl'a neho pozostáva z vymedzenia priestoru,
všeobecnej charakteristiky lokality areálu, špecifikácie pOdorysných črt a zo štruktúrovania kartografických informácií. Pri využití
výrazového materiálu rozlišuje: povod znaku, princíp vyjadrenia obsahu, umiestnenie v poli mapy, predvídanie operácií využívania
mapy, výber grafického štýlu a výber technického sposobu jeho realizácie. Konštatuje, že znakové zobrazenie je filter medzi realitou
a kartografickým obrazom. Mapu považuje za konceptuálny (pojmový, poznávací) model a kartografický obraz za výsledok konceptuálnej a grafickej manipulácie.
Gottfried Hoffbauer
(z Erlangenskej univerzity v Norimbergu)
v príspevku čas a priestor v kartografii: k semiotike geologických
máp porovnáva rozne geologické mapy s vysokou hustotou informácií, ktorých ciel' je opísať (vyjadriť) podstatné geologické javy vo
vybraných oblastiach. Deskriptívny charakter máp je daný mapovými znakmi, ktoré sú vačšinou ikonické, čím sa podporuje ich lepšia čitatel'nosť. Na zvýšenie ikonickej kvality geologických máp sa
využívajú geologické profily, vysvetlivky v podobe stlpcových diagramov a slovné vysvetlenia. Okrem ikonického aspektu sa v semiotike geologických máp výrazne uplatňuje aj tradícia a estetika, v ktorej hrá najvačšiu úlohu farba.
Bruno Aust (zo Sárskej univerzity v Saarbriickene) v článku Generalizácia v kartografii tvrdí, že kartografická generalizácia je semiotický proces, ktorý má miesto pri zmenšení máp z vačšej mierky
do menšej. Možnosti len mechanického zmenšenia máp sú limitované. Ak sa prevýši polovičná hodnota mierky treba vždy použiť generalizáciu. Je to vermi komplexný semiotický problém zahrňujúci
transformáciu existujúcich a tvorbu nových znakov, pričom treba rešpektovať úroveň objektu a úroveň zobrazenia (aby bol obsah čitatel'ný aj po zmenšení). Spracovanie listov topografickej mapy (toho
istého územia) si vyžaduje uplatniť grafické operácie zjednodušenia,
redukcie a ďalšie významné konceptuálne operácie (zhustenie, klasifikáciu, zhodnotenie ap.).
Daniel R. Montello (z Kalifornskej univerzity v Santa Barbare)
v článku Chápanie mapy: húulisko poznávacej psychológie rozoberá výskum poznávacej (kognitívnej) psychológie máp, vrátane histórie a úlohy teórie poznania v chápaní máp ako znakových systémov. Výskum a teória sú organizované v štyroch tematických
oblastiach: poznávacia štruktúra a procesy zahrnuté vo využívaní
máp, vplyv orientácie mapy počas využívania, mapa ako zdroj geografického poznania a kognitívny rozvoj mapovej zručnosti. Príspevok obsahuje aj krátke úvahy o budúcnosti poznávacieho výskumu
máp.
Wolfgang Maass (z Dieboldu Deutschland v Eschbome) a Dagmar Schmauksová (z TU v Berlíne) v článku MOSES: pn1dad modelovania priestorovej práce s použitím cestného opisného systému
konštatujú, že mapy sú doležitým zdrojom priestorových informácií
teraz už aj v digitálnej forme a v počítačových systémoch. Využitie
kompasu, globálneho systému určovania polohy a metód počítačových vied dovol'uje používatel'om digitálnych máp nájsť cesty aj v neznámom prostredí. Z formálneho hl'adiska každá priestorová úloha
rieši problém lokalizácie, orientácie, hl'adania ciest (trás) a ich opis.
Na lokalizáciu objektu je doležité, aby existoval referenčný systém
a aby boli určené priestorové relácie. S týmito priestorovými zna-
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losťami je možné dosianuť cief a opísať cestu jeho dosiahnutia. Ako
príklad sa prezentuje systém MOSES, ktorý je schopný popísať cestu a cieT pre osoby, ktoré nepoznajú dané územie. Pri rozvetvení
(existencii viacerých možností) systém MOSES selektuje správne
trasy pomocou doplňujúcich kritérií (napr. na základe existencie významných objektov na nich ap.).
Martin Warnke (z Univerzity v LUneburgu) v príspevku "Et
mundus, hoc est homo." Od velini starej k virtuálnej mape opisuje
Ebstorfskú mapu, pochádzajúcu z 13. storočia, jej vznik, obsah
a štruktúru (pri ktorej sa snaží uplatňovať semiotický prístup), vtedajšie aspekty nazerania na svet, ako aj digitálnu dokumentáciu tejto
mapy. Príspevok sprevádza aj kvalitná celostránková ilustrácia mapy
s niekofkými zviičšenými detailmi.
Evelyn DOlingová
(z TU V Berlíne) v diskusnom článku Semiotika a teória poznania podáva kritický prehTadroznych pokusov
(z posledného desaťročia), ktoré sa zaoberajú vzťahmi medzi teóriou
poznania a semiotikou, vzájomný súvis ktorých je vo všeobecnosti
dobre známy. Poukazuje na semiotickú perspektívu roznych peradigiem teórie poznania: symbolicko-teoreteickej (komputatívnej),
konektívnej a situačno-akčnej paradigmy. Diskutuje o troch perspektívach nového odvetvia - počítačovej semiotiky: I) o vysokoteoretických interakciách medzi úlohami, počítačom a používateTom,
2) o celkovom rámci informácie nezývanom interakčný štýl, 3) o objektoch a prvkoch, ikonoch, symboloch a znakoch. Rozlišuje aj kognitívnu (poznávaciu) semiotiku.
V závere dvojčísla sa uvádzajú správy z roznych semiotických podujatí.
Vydanie tejto 246-stranovej súbornej práce je významnou udalosťou nielen pre kartografov, ale aj pre ďalších odborníkov zaoberajúcich sa mapami. Mapa je artefakt, fenomén, na ktorý možno nazerať z viacerých hTadísk: okrem úžitkového je to napr. hTadisko
technické, grafické, matematicko-geomertické, informatické, komunikatívne, modelové, kognitívne - a samozrejme aj semiotické. Napriek tomu, že mapa je výrazný semiotický systém, semiotici sa mu
doteraz hlbšie nevenovali. Ak ju aj spomenuli (napr. Voigt), tak iba
ako ikonický prostriedok, pričom mali na mysli predovšetkým mapu
krajiny, t.j. topografickú mapu. Až v tejto súbornej práci sa máme
možnosť presvedčiť, že semiotici si začali všímať aj tematické mapy,
ktoré sú v súčasnosti rozhodujúcim činitefom rozvoj a kartografie ako
vednej disciplíny.
Nie je možné vyzdvihnúť všetky nové a zaujímavé poznatky, ktoré
sú obsahnuté v jednotlivých príspevkoch, pretože sú medzi nimi aj
také, ktoré sa zdajú byť v tomto čase okrajové, alebo diskutabilné.
Zo skúsenosti však vieme, že pravá hodnota niektorých poznatkov
sa ukáže len po určitom čase, alebo len v určitých podmienkach.
S Tútosťoutreba konštatovať, že stále ešte doznieva izolovanosť odborníkov z krajín strednej a východnej Európy, ktorá sa prejavuje na
jednej strane v sťaženej dostupnosti odbornej literatury zo západných
krajín (najmii z ekonomických dovodov) a na druhej strane v malom
záujme o práce východoeurópskych autorov zo strany ich západných
kolegov, ktorý je zapríčinený (podTanášho názoru) skor jazykovými,
než ideologickými dovodmi.
V každom prípade za všetkých kartografov (ako dúfame) možno
semiotikom z nemeckej rečovej oblasti vysloviť vďaku za to, že obrátili svoju pozornosť aj na semiózu mapy a že ju dokumentovali vo
svojom periodiku. Dúfajme, že to nebol len výnimočný prípad. Kartografom ešte chýba, aby si mapu takto všimli aj logici.
Ing. lán Pravda, DrSc.,
Geografický ústav, SAV,
Bratislava

K šesfdesiatke
prof. Ing. Pavla Bartoša, CSc.
Roky ubiehajú, čas plynie a nemožno ho zastaviť. A tak zisťujeme,
že dňa 25. 9. 1997 oslávil v dobrom zdraví a v plnej tvorivej aktivite šesťdesiate narodeniny prof. Ing. Pavel Bartoš, CSc., vedúci Katedry geodézie (KG) Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej
univerzity (STU) v Bratislave.
Rodák z Dolného Kubína. Maturoval v roku 1956 na Strednej
priemyselnej škole chemickej v Bratislave. Zememeračské inžinier-
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stvo skončil na SvF Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1961 s vyznamenaním a nastúpil pedagogickú dráhu na
KG SvF SVŠT (teraz STU) ako asistent, od roku 1964 odborný asistent. V roku 1978 získal vedeckú hodnosť kandidáta technických vied,
za docenta pre odbor geodézia bol vymenovaný I. 10. 1991 a za profesora 25.7. 1997. Od I. 2. 1991 do 31. I. 1994 vykonával funkciu
zástupcu vedúcehoKGaod 1. 2. 1994jevedÚcimKGSvFSTU. Vrokoch 1994 až 1997 bol členom vedeckej rady SvF STU.
Prof. Bartoš od roku 1991 prednáša predmety fotogrametria a diaTkový prieskum Zeme (DPZ) a aplikovaná analytická fotogrametria.
Je členom komisie pre obhajoby doktorandských prác z vedného odboru geodézia a kartografia a školiteTom doktorandov.
Prof. Bartoš, CSc., sa v pedagogickej a vo vedeckovýskumnej činnosti zameral na oblasť inžinierskej, respektíve pozemnej analytickej fotogrametrie. Je autorom I monografie a spoluautorom 5 dočasných vysokoškolských učebníc, z toho 1 na výučbu predmetu
geodézia v anglickom jazyku. Ďalej ako autor a spoluautor publikoval takmer 30 vedeckých a odborných prác, z toho 8 v zahraničí.
Úspešne referoval na domácich (8) a medzinárodných (7) konferenciách a sympóziách.
Popri pedagogickej činnosti sa prof. Bartoš aktívne zapája do riešenia výskumných úloh (VÚ), najmii v oblasti merania priestorových posunov terénu, stavebných objektov a konštrukcií metódami
blízkej analytickej fotogrametrie. Vypracoval metodiku fotogrametrického merania geometrických a hydrotechnických parametrov plavebných komor, ktorá bol a realizovaná na vodnom diele Gabčíkovo
(priestorová deformácia vodnej hladiny, priestorové posuny vrát plavebných komor). Bol zodpovedným riešiteTom 2 VÚ, spoluriešiteTom 10 VÚ a 1 grantovej úlohy.
Prof. Bartoš, CSc., má úspešnú spoluprácu s geodetickou, s geologickou a s vodohospodárskou praxou a s Ústavom fotogrametrie
a DPZ Technickej univerzity vo Viedni. Tiež aktívne pracuje v Spoločnosti pre fotogrammetriu a DPZ. Významná bolajeho činnosť aj
v telovýchovných organizáciách (1970 až 1978). V rokoch 1966 až
1970 posobil pri zabezpečovaní Majstrovstiev sveta 1970 v lyžovaní
(v severských disciplínach) vo Vysokých Tatrách.
Prof. Ing. Pavlovi Bartošovi, CSc., želáme do ďalších rokov pevné
zdravie, veTa tvorivých síl, nové pedagogické a vedecké úspechy
a pohodu v osobnom živote.

K jubileu predsedu redakčnej rady
Ing. Juraja Kadlica, CSc.
Každé jubileum je dobrou príležitosťou i na bilancovanie. Aj pri piiťdesiatpiiťročnom jubileu riaditeTa Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave (VÚGK) Ing. Juraja Kadlica,
CSc., samostatného vedeckého pracovníka, si pripomenieme jeho životnú dráhu a pracovné úspechy.
Jubilant sa narodil 22. 1. 1943 v Bratislave, kde i študoval. Stredoškolské štúdium skončil na jednásťročnej strednej škole maturitou v roku 1960 a zememeračské inžinierstvo na Stavebnej fakulte
(SvF) Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v roku 1965.
V tom istom roku nastúpil dráhu geodeta v Ústave geodézie a kartografie v Bratislave - Stredisku geodéziu Bratislava-vidiek, kde
sa zúčastňoval geodetických prác pri odstraňovaní následkov povodne na Dunaji. V marci 1968 prešiel do Československých štátnych dráh - Správy Východnej dráhy v Bratislave, kde ako samostatný geodet odboru investičnej výstavby vykonával geodetické
práce pri výstavbe železničných staníc a tratí. I. 9. 1970 prišiel do
novozriadeného VÚGK, kde sa ihneď zapojil do riešenia výskumných úloh (VÚ). Najskor ako spoluriešiteT a od roku 1972 ako zodpovedný riešitef, riešil základné úlohy automatizovaného spracovania geodetických údajov, evidencie nehnuteTností (EN) a návrhu
a tvorby Automatizovaného informačného systému geodézie a kartografie. Okrem riešenia VÚ si prehlboval teoretické vedomosti
a súčasne pracoval na kandidátskej dizertačnej práci, ktorú obhájil 14.3. 1979.
Výsledky vedeckovýskumnej činnosti zhrnul Ing. Kadlic, CSc.,
do 8 výskumných správ (VS), ktorých realizačné výstupy našli uplatnenie v praxi, výše 20 vedeckých a odborných prác a viacero odborných referátov na domácich a medzinárodných sympóziách, konferenciách a seminároch. Vypracoval viaceré lektorské a oponentské
posudky na kandidátske dizertačné práce, VS, odborné a vedecké
články, dočasné vysokoškolské učebnice, diplomové práce a práce
postgraduálneho štúdia (PGŠ).
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Ing. Kadlic, CSc., za vyše 27 rokov posobenia vo VÚGK prešiel všetkými riadiacimi funkcami: vedúci oddelenia automatizácie (od 1. 4.1976), neskor vedúci oddelenia automatizácie a raci 0nalizácie, námestník riaditefa (od 1. 1. 1986) a riaditef od 1. 1.
1988. Automatizovanému spracovávaniu údajov katastra nehnutefností (EN) zostal verný dodnes a zaslúžil sa 9 jeho rozvoj v rezorte Uradu geodézie, kartografie a katastra (UGKK) Slovenskej
republiky (SR).
Ing. Kadlic, CSc., aktívne pracoval a pracuje vo viacerých odborných a vedeckých konisiách a orgánoch. Je členom Kolégia
predsedu ÚGKK SR, podpredsedom redakčnej rady (RR) Geodetického a kartografického obzoru bol od 15. 5. 1991 do 31. 12.
1993; od 1. 1. 1994 je striedavo jeden rok predsedom a jeden rok
podpredsedom RR (pričom rotáciu vo funkcii predsedu RR každý
rok navrhol J. Kadlic), ďalej je predsedom komisie pre štátne
skúšky na študijnom obore geodézia a kartografia (GaK) SvF Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, členom komisie
pre obhajoby doktorandských prác z vedeného odboru GaK SvF
STU, členom komisie pre obhajoby diplomových prác študijného
odboru GaK SvF STU a členom vedeckej rady SvF STU. Externe
prednášal v 1. až 5. behu PGS odboru GaK na SvF SVST (teraz
STU) a v rokoch 1971 až 1976 externe vyučoval na Strednej priemyslovej škole stavebnej v Bratislave. Spolupracoval na zákonoch
Národnej rady SR Č. 162/1995 Z.Z. katastrálny zákon, Č. 215/1995
Z.z. o geodézii a kartografii ač. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografovo Za pracovné úsilie bol vyznamenaný na ústavnej a rezortnej úrovni.
Pri príležitosti životného jubilea sa k dlhému radu gratulantov pripája aj kolektív redaktorova RR a želá Ing. Jurajovi Kadlicovi, CSc.,
skromnému človekovi a priatefovi vefa pevného zdravia, nové vedecké úspechy a osobnú pohodu.
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