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Sekvenční vyrovnání, kolokace,
Kalmanův filtr

Vvrovnání metodou nejmenších čtverců (M NČ) je základ-
nim ..pracovním nástrojem" každého geodeta. Tento člá-
nek se zabývá několíka variantami vyrovnání MNČ, které
byly již z~ména v cizojazyčné odborné literatuře několi-
krát popsány. ale vzhledem k jejich významu v mnoha
aplikacích považuje autor jejich připomenutí za užitečné.

Tento základní způsob vyrovnání je založen na násle-
dujícím modelu:

[ = If'(X)
X =Xo + x
[ = L + W = Ax + If' (Xo)

w = Ax - (L - If' (Xo)),
'--v----I

I

kde je:
If' - modelová funkce,
L - vektor měření,
XII - vektor apríorních hodnot neznámých parametrů,
I - vektor tzv. redukovaných měření,
[ - vektor vyrovnaných měření,
X - vektor vyrovnaných parametrů,
w - vektor oprav měření,
x - vektor oprav neznámých parametrů.

Matice plánu A je definována jako

A = ( é1f'5X) ). (2)
é(X)T x> x"

Předpokladem je, že funkce If'je známa stejně tak, jako
jsou známy apriorní (přibližné) hodnoty neznámých pa-
rametrů. Stochastický model je dán kovarianční maticí

é~ je apriorní jednotková střední chyba a Olf je matice
kofaktorů. Předpokládejme, že žádný ze sloupců matice
plánu A není lineární kombinací ostatních sloupců. Ře-
šení systému (I) je potom jednoznačné, pokud se poža-
duje splnění podmínky MNČ

Tato podmínka vede k soustavě tzv. normálních rovnic

AI P A x = AI PI.
'--v----I '-.--'
N = On b

O" je matice kofaktorů vyrovnaných parametrů, odhad
jednotkové střední chyby je dán rovnicí

Ing. Leoš Mervart.
katedra vyšší geodézie FSv fVUT v Praze

_f W T Pw __ / FPI - x lb
mo - n - u - V n - u' (6)

kde n je počet měření a u je počet neznámých parame-
trů. Kovarianční matice (přesnějí její odhad) vyrovna-
ných parametrů je

Eliminace parametrů
Rozdělme vektor x na dvě části XI a X2' Tomu odpovída-
jí normální rovnice

Tento maticový zápis představuje dvě (maticové) rovni-
ce o dvou (vektorových) neznámých. Za předpokladu,
že matice Nn je regulární, můžeme ze druhé rovnice vy-
jádřit vektor X2:

Po dosazení do první rovnice dostáváme nový systém
normálních rovnic pro neznámé XI:

Tento postup je často používán např. při zpracování
měření GPS (Global Positioning System), kdy vyrovna-
né hodnoty některých parametrů (ambiguit, parametrů
atmosféry) nejsou důležité, ale přesto musí být tyto pa-
rametry zahrnuty do vyrovnání. Eliminace takových pa-
rametrů podstatně zrychluje výpočet (není třeba praco-
vat s přílíš velkýmí maticemi). V tomto článku použije-
me rovnice (10) při tzv. sekvenčním vyrovnání.

Sekvenční vyrovnání (Helmertova metoda)
Předpokládejme dva systémy rovnic oprav. Mohou od-
povídat např. dvěma sítím, které chceme společně vy-
rovnat. XI a X2 jsou parametry, které jsou společné pro
oba dva systémy. V uvedeném příkladě to budou sou-
řadnice bodů ležících na společné hranicí obou sítí. YI
a Y2 jsou neznámé parametry, které jsou naopak různé
v obou dvou systémech (souřadnice ostatních bodů).
V geodetických publikacích je dále popsaný postup vy-
rovnání často označován jako Helmertova metoda. Para-
metry YI a Y2 se nazývají vnitřní neznámé, parametry XI

a X2 pak vnější neznámé.

AI XI + 81YI - II = WI
A2 X2 + 82 Y2 - 12= W2

(11 )
(12)

1994/155
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Předpokládejme dále, že měření v prvé síti I, nejsou ko-
relována s měřeními 12v druhé síti. Potom je matice ko-
faktorů bloková diagonální matice

Předpokládejme nejprve, že každou ze sítí vyrovnáme
samostatně. Příslušné normální rovnice mají tvar

(
A~P,A, A~PiB,) (x,) = (A,;P,I,),
Bi P,A, Bi PiB, Y, Bi Pil, (15)

kde i = 1,2.

x, = (A;PiAi - A;PiBi (B;PiBi) - I B!P;A,) - I (16)
(A;Pili - A!PiBi(B;PiBi) -I B!Pili)

a matici kofaktorů

o"" = (A;PiAi A!PiBi (B!PiBi) -I B!PiA,) I,

kde i = 1,2 ( 17)

Každé z obou vyrovnání poskytne poněkud odlišné
hodnoty parametrů x. Obecně tedy x, * X2' Pro spojení
obou sítí můžeme napsat následující "rovnice pozoro-
vání" :

(:~) + W = (D x,

kde 1je jednotková matice a váhová matice je definová-
na

(
O -I

P = O'"

(I, I) (o\~~, 0._.1) (I) x =
O 0"" 1

= (I, I) (O,~\I, 0._.1) (XI).
O 0"" X2

(
AiPIAI + Aip,A,) - AiP1B,(B(P,B,) - 'BfP,A, - ... ) x =

- AfP,B,(BiP,B,) - 'BiP,A2

= (AfPI1I + AfP,12) - AiP,B,(BiP,B,) -IBiP,I, - ... )
-AfP,B,(BiP,B,)-IBfP,12 • (21)

Sekvenční vyrovnání poskytuje identický výsledek jako
vyrovnání obou sítí najednou, které vede k normálním
rovnicím

Po postupné eliminaci parametrů Y, a V2 podle rovnice
(10) dostáváme výsledek

(
AiP'A' + AiP,A,) - A!P,B,(BfP,B,) 'B(P,A, - ... ) x =

- AiP,B,(BiP,B,) 'BiP,A,

= (AfPI1I + AiP,I,) - A(P,B,(B(P,B,) 'B(P,I, - ... ),
- AiP,B,(BiP,B,) 'BiP,I, (23)

Kolokace jako interpolace podle MNČ
Nechť Si jsou měřené hodnoty nějakého signálu s v bo-
dech i = I, 2, ... n. Naším úkolem je vypočítat hodno-
tu sI' signálu S v daném bodě P (v tomto bodě nemáme
obecně k dispozici měření a jedná se tedy o interpola-
ci). Metoda je založena na dvou předpokladech:

I. Interpolovaná hodnota s,, je linearní kombinací
měřených hodnot Si' Platí tedy:

2. Střední chyba interpolace je minimální.
Bez újmy na obecnosti můžeme předpokládat, že střed-
ní hodnota signálu E (s) je rovna nulovému vektoru:

Pokud by tomu tak nebylo, vycentrujeme signál podle
rovnice

Zavedeme-li
C" .. : autokovarianční matici signálu s (C,k je prvkem

této matice, který vyjadřuje kovarianci signálů
v bodech i = j a i = k) a

e,/" ... vektor vyjadřující kovarianci mezi interpolova-
ným signálem v bodě P a měřenými hodnotami
signálu v bodech i = 1,2, ... n,

je středni chyba interpolace v bodě P dána rovnicí
(srovnej např. [4])

do:'
d~ -2e"" + 2C" h = O

Uvažujeme-Ii nyní nikoliv jednu interpolovanoli hod-
notu sI' v jediném bodě, ale vektor takových interpolo-
vaných hodnot s,,, přejde rovnice (30) na tvar

kde C"" je křížová matice kovariancí mezí interpolova-
nými a měřenými signály.
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Kolokace při výskytu náhodných chyb
K modelu (I) přidáme signál s

I = A x + s - w.
S použitím označení

B = (I. l) = (~ O
~ I

v = (~s)
můžeme podmínku MNČ zapsat jako

n = VTpV + 2kT(Ax - Bv - I) -> mín.,'----v----'
O

kde váhová matice P je definována

P = a-I = (ai' a~,}

Předpokládáme, že známe kovarianční matíce as, a a".
Podmínky

én
- = 2Pv - 2Blk = O ~ v = aB1k (36)
év

on = 2Alk = Oox

AT k = O
Ax- BaBTk=l.

A podle (10) můžeme vektor neznámých vyjádřít jako

x = (ATa=~ 'A)-' ATa=-=1I, a=== BaBT= a" +a".
~

au 0~
Kalmanův filtr
Předpokládejme, že v epoše ti máme k dispozici vektor
měření I(ti)' Vyrovnáním určíme hodnoty neznámých
parametrů x(t;) a příslušnou matici kofaktorů aAti).
Prvním krokem Kalmanova filtru je tzv. predikce. Vek-
tor neznámých parametrů (tzv. stavový vektor) X(ti+ I)
v epoše ti+ I je roven:

kde
T (ti ~ I, ti) je tzv. transformační matice definující očeká-
vanou transformaci stavového vektoru mezi epochami ti
a ti + I a
e (ti + " 1;) je vektor vyjadřující stochastické vlivy půso-
bící na stavový vektor mezi epochami ti a ti + I.
Za určitých předpokladů (nulové korelace mezi měření-
mi a stochastickými vlivy e(ti+ I, ti) - podrobně studuje
tuto problematiku např. Beutler v [I]) můžeme matici
kofaktorů 0iti+,) vyjádřit jako

aiti+,) = p~1 = T(ti+l, ti) niti) TT(ti+l, ti) + (41)
+ aJti+l, ti)'

kde člen a,(ti+ I, ti) je způsoben stochastickými vlivy.
Rothacher v [5] doporučuje tzv. "random walk" stocha-
stický proces pro modelování stochastického vlivu tro-
posféry na měření GPS (vliv troposférické refrakce na
měření GPS popisuje např. Mervart v [3]). V tomto pří-
padě je transformační matice T( ti+ I, t;) rovna jednotko-
vé matici a predikce je jednoduše

X(ti+l) = x(t;), (42)
0iti+,)= nit;) + alti+l, ti)' (43)

Prvky Qeii matice kofaktorů a,(ti + I, ti) jsou dány:
Qeii = O pro i *- j,
Qeii = O pro nestochastický parametr i,
Qeii = <PjL1tpro stochastický parametr j,
kde L1t = ti+ 1 - ti a faktor <Pimusí být apriomě zvolen
pro všechny stochastické parametry j určované Kalma-
novou filtrací (Rothacher v [5] používá pro tuto veličinu
termín spektrální hustota parametru j).
Druhým krokem Kalmanovy filtrace je tzv. update

(zpřesnění). Předpokládejme, že v epoše t,+ I máme
k dispozici měření l(ti+ I) a příslušnou matici kofaktorů
a, = P,I. Za použití transformační matice T(ti+l, ti)
můžeme stavový vektor X(ti+ I) předpovědět. Nyní chce-
me tuto předpověď zpřesnit za použití měření 1(ti + I)
a vypočítat zpřesněný vektor X(t,+ I)' K tomu užijeme
následující model (v případě potřeby po nezbytné linea-
rizaci):

AX(ti+l) - l(ti+l) = WI

X(ti+l) - x(t,+I) = W,. (44)

To je ale jen speciální případ sekvenčního vyrovnání
(B, = B2 = O, AI = A, A2 = I) a výsledek je dán rovnicí
(21):

(ATP,A + PX>X(ti+l) = ATP11(ti+,) + P,X(t,+I)' (45)

S použitím označení X(ti+l) = X(t,+I) + L1X(ti+l)dostává
výsledek tvar

X(ti+l) = X(ti+l) + L1x(ti+l) X(ti+l) + K [1- Ax(ti+ I)],
(46)

(ATP A + Rt' ATp = R-' AT(P-I + AR-I AT)-I, (48)

dostává řetězová matice tvar

[I) BEUTLER, G.: Losung von Parameterbestimmun-
gsproblemen in Himmelsmechanik und Satellienge-
odasie mit modemen Hilfsmitteln. Astronomisch-ge-
odatische Arbeiten in der Schweiz, Band 34, 1982.

[2] GURTNER, W.: Parameterbestimmung und Schat-
zverfahren. Bem, Astronomisches Institut, Drucke-
rei Universitat Bem 1992.

[3] MERVART, L.: Základy GPS. [Skripta ČVUT.] Pra-
ha 1993.

[4] MORITZ, H.: Advanced Physical Geodesy. Kent,
Abacus Press Tunbridge Wells Kent 1980.

[5] ROTCHACHER, M.: Orbits of Satellite Systems in
Space Geodesy. Bem, Astronomical Institute, Druc-
kerei Universitat Bem 1991.

Do redakce došlo: 21. 12. 1993
Lektorovala:

RNDr. Ing. Ludmila Kubáčková. DrSc.,
Matematický ústav SAV,

Bratislava

1994/157



Geodetický a kartografický obzor
158 ročník 40/82, 1994,číslo 8

Prof. Ing. Juraj Si.itti, DrSc.,
doc. Ing. Gabriel Weiss, CSc.,

RNDr. Csaba Torok,
Technická univerzita v Košiciach

Univerzálne (totálne) stanice (US) so svojimi schopno-
sťami merať pri jednej priestorovej zámere z B1 na B,
(obr. I) 5 raznych veličín:

šíkmú dl'žku Dil'
vodorovný uhol OJkl"

zenitový uhol ZII'
vodorovnú dl'žku dil'
prevýšenie (elipsoidické) ;jhi;

(pričom "meranie" dlI' ;jhi, je vlastne ich výpočet z veli-
čin Di" podl'a štandardných inštrukcií trvale inštalova-
ných v mikroprocesore US) sa vynikajúco hodia na me-
ranie raznych lokálnych, aj trojrozmerných sietí (3D
sieť), či už samostatných alebo pripojených a s trigono-
metrickou alebo polygonometrickou štruktúrou. Piiť
druhov meraných veličín umožňuje jednak ich vzájom-
nú kontrolu na základe vzťahov, ktoré medzi nimi pla-
tia (kap. 3), jednak výber a použitie najvhodnejších
z nich na určenie súradníc bodov siete. Na spracovanie
3D sietí na základe sprostredkujúceho vyrovnania sa
modelové rovnice mažu zostavovať s použitím r6znych
trojíc meraných veličin, napr.

[Di;, ZIJ OJkd,

[d" ;jhi" OJkd,

[D", OJkl' , ;jhi,l,
[di{, úJJ...il' Zli]'

alebo s použitim len dvojic meraných veličin, napr.

[Di;, Z,;]. (6)

Z nich, ako už bolo naznačené, primárnymi meraný-
mi veličinami sú D, Z, OJ, sekundárnymi, t.j. z primár-
nych veličín v US vypočitanými sú d, ;jh, pričom na ich
výpočet sa použijú priamo základné vzťahy (10), (I 1)
alebo ich r6zne, výrobcami upravené vzťahy (zohl'adňu-
júce napr. aj vplyv refrakcie, výšky pristroja, signálov
a pod.).

Ciel'om tohoto príspevku je ukázať postupy spraco-
vania trojrozmerných lokálnych sieti s použitím r6z-
nych skupín veličin meraných US. Budú sa pritom uva-
žovať zjednodušené meračské situácie (pre lokálne roz-
sahy) charakterizované stavmi:
- plocha referenčného elipsoidu v rozsahu lokálnej

siete sa nahradi gul'ovou plochou s vhodným polo-
merom R (napr. v podmienkach SR stredným polo-
merom krivosti pre Besselov elipsoid a strednú elip-
soidickú širku (p = 49°30' : R = 6381 km [10]),

- vplyv tiažového pol'a na zenitové uhly sa nebude
uvažovať (vel'kosť zložiek astronomicko-geodetic-
kých zvislicových odchýlok v raznych smeroch bu-
deme predpokladať v medziach (J,), resp. budeme
uvažovať Z už upravené o vplyv ti.aže,

- vplyv refrakčného pol'a na Z sa tiež nebude uvažoval'
(aj vel'kosť refrakčných uhlov budeme predpokladať
v medziach (J,).

Na zostavenie modelových rovnic je potrebné zvolil',
resp. definoval' vhodný trojrozmerný súradnicový sy-
stém v ktorom sa bude realizoval' spracovanie siete.
Ako vidno aj z geometrického zobrazeni a veličin
(obr. 2), vhodným priestorovým systémom mMe byť aj
lokálny "rovinný" elipsoidický systém, pozostávajúci z:
- polohového podsystému vo vodorovnej rovine tan-

genciálnej k sférickej ploche v určitom bode siete (na
obr. 2 v bode B'lo,), zvolenom obvykle v strede siete,
ktoré aproximuje sférickú plochu v lokálnom rozsa-
hu.') Začiatok tohoto pravoúhlého karteziánskeho
subsystému sa umiestni do zvoleného bodu a jedna
súradnicová os sa orientuje do spojnice začiatku
a iného bodu siete;

- výškového podsystému s osou Z orientovanou v kaž-
dom bode siete Bi v smere príslušnej normály ni k sfé-
rickej ploche (t.j. s množinou osí Z).
Priestorové súradnice bodu B, 3D siete v tomto systé-

me budú teda vyjadrené súranicami Xi, Y1 V rovine Po
a súradnicou hl (elipsoidickou výškou), ako úsekom
normály ni medzi Po a B" (obr. 2).

') Napr. pre lokálny priestor s polomerom 3 km, sférická plo-
cha a jej tangenciálna stredqvá rovina (/,,) na obvode sa lišia
vo výškach o 0,72 mm a v dlžkach o 0,23 mm.
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Takto definovaná súradnicová sústava bude vhodná
len na spracovanie samostatných, nepripojených sietí.
Pre pripojené siete na body v určitom súradnicovom sy-
stéme (v štátnom, regionálnom, vyplývajúcom z príslu-
šného kartografického zobrazenia), spracovanie je mož-
né v niektorých prípadoch vykonať osobitne polohove
a výškove s identickými výsledkami, aké by sa získali zo
společného trojrozmerného spracovania (kap. 4.3.).

kde L sú merania a C určované parametre, v danom prí-
pade len súradnice, použijú sa vzťahy platné medzi me-
ranými veličinami (obr. 3):

!Jh = D cos (Zil - c,/2)
II II cos (c/2) , (8)

_ d cos (c,/2)
Dil- 'I • (Z 'sm I; - c,;)

d = !Jh. sin (Z'I - Ci;)
II II cos (Zil - c/2) ,

. (Dli )Z'I = 200-arcsm --ci; cos (Ci/2) - C'i'

keďže platí

kde D'i sú stredové uhly medzi príslušnými normálami,
vyjadritel'né pre lokálne podmienky napr. vzťahom

Pre jednotlivé druhy meraných veličín potom MR je
možné formulovať takto.
Pre šikmú dížku Di; (9), dížku di; (v rovine bodu B,)

vyjadríme zo vzťahu

(
!Jhoi)

di;CO) = di; I- ~ = di;ai;' (14)

kde !Jhol = hi (prevýšenie medzi Po a Bi), R je polomer
aproximujúcej sférickej plochy a
di;IO) = ((X; - xy + (Y; - YY je dížka medzí Bi a B; vo
vodorovnej rovine Po, takže pre MR bude

D"~ ( Ll~o'tI2)
I - ~ sin (Zi; - Ci;)

~(X; - xy + (Y; - Y,)" ,

resp.

Dil = fJi;~(X,- xy + (Y; - YY .

Zenitový uhol Zi;, okrem explicitného vzťahu (II), je
možné tiež vyjadriť napr. zo vzťahov (8), (9), 10). Použi-
tím výrazu (8) a dosadením podl'a (9) máme

cos (Zil - c/2) _ !Jhi;
sin (Z,; - Ci;) - d;.

Ak čitatel' napíšeme v tvare cos ((Z'I - Cil) + c,/2) a po-
užijeme na jeho rozvoj Taylorov rad, úpravou dostane-
me

cotg (Zi; - ci;) - (cIIC /2)/radcc = !Jh,/ di;'

odkial' plynie MR

(
h - hi cl

CC /2 )Z = arccotg I + _, -
'I ~(X; - xy + (f, - Y,)" rad"C

1994/159



Geodetický a kartografický obzor
160 ročník 40/82, 1994, číslo 8

Vodorovný uhol, keďže pri jeho prevode z topogra-
fického povrchu do Po sú korekcie zanedbatel'né [10],
mažeme priamo vyjadriť ako funkciu súradníc v Po na-
pr. pomocou smerníkov jeho ramien

OJ"I = arctg « Y, - Yi )/(X; - X,» -
- arctg «Y, - Yi)/(X, - X,»'

Vodorovná dížka di{ (v rovine Bi) redukciou do rovi-
ny Po nadobudne hodnotu di{1I1i (14), takže MR bude

di{= I-Lllho/R J(X;-xy+(y,- r,r,

Pre priamo merané elipsoidické prevýšenie Llhi{ bude
MR

4.1 Vazbové vyrovnanie

Majme 3D sieť s u = p + 2 bodmi, z ktorých pre p bo-
dov Bi, i E < I , P 1> sa budú určovať súradnice Xi, Y

"
hi a

dva body AI, A" (obr. 4) budú definovať samostatný po-
lohový podsystém so súradnicami prijatými z definície,
resp. z merania siete, ktoré v rámci vyrovnania zostava-
jú nezmenené. Napr. pre sieť na obr. 4 je AI (0,0, hJ, Ae
(O, dlelOh h"), kde dl"lOl' Llhl" SÚ z meranía, resp. reduk-
ciou získané hodnoty (prípadne primárne spracované).
Počet meraných veličín nech je n, počet určovaných sú-
radníc k = 3p, pričom n > k. Sieť bude tedy vazbového
typu, kedže namiesto 4 potrebných dátumových para-
metrov na umiestnenie a oríentáciu siete je k dispozícii
6 parametrov.

Matematický model na spracovanie siete bude [6]

v = A5C - 5L,
1:, = Oj?Q"

kde je:

v - n x I vektor opráv,
A - n x k stÍpcové regulárna matica popisujúca konfi-

guráciu siete, ktorá obsahuje následujúce koefi-
cienty pre MR (16), (17), (18), (19), (20), (21):

aDi; [ fJ o aDi{ [ b fJ °ax (ai{ ,,), ar (i{ ,,) ,
, I

a Di; _ fJ)O aD,; - (b fJ )0,ax - -Ca"~ " ' ar - - i, " '
I I

aZ'1

ah;

azi;
aXi

y----

ar;"1 - (b Id h Id )"ax - II i;III)- " i;llIl'
I

ar;'i; - Id Id IIar, - (a" IWIi - a" /111111'

ar;'i{ _ (b Id )" ar;',il - ( Id )".ax - - I; iilllJ , ar - a" 111111'
I I

a di, _ II ad'l - b IIax - (a,/a,;), ar - ( I/ai')'
I I

ad
"aXi

adLlh
"ah,

kde

adLlh,;
I,~=-I,

I

ai, = (X, - Xi)1 di'llIl' bi, = (Y, - r,)1 d'IIIlJ'

Y'I = Llhi{ sin" (Z'I - 6',,) a,l,

5C - k x I vektor odhadov súradnicových doplnkov,
5L - n x I vektor redukovaných meraní podl'a

5L = L - Lil, kde Lil = f(C', ... ) sú približné
hodnoty meraných veličin,

1:, - n x n kovariančná matice meraných veličin,
Oj? - aposteriórny variančný faktor,
Q, - n x n diagonál na kofaktorová matica meraní.

Z odhadovacej procedúry pre súradnice p bodov sie-
te máme

CJC= (A'Q,IA) IA1Q,ICJL = N IA'Q,laL =

= QcA'Q,laL,

a tým vyrovnané súradnice p bodov

C = CI + i5C,

1994/160



Geodetický a kartografický obzor
ročník 40/82, 1994, číslo 8 161

prípadne i ďalšíe veličiny, resp. charakteristiky vyrov-
nanej siete [2, 6, 7].
Presnosť priestorovej polohy určovaných bodov B, ma-
žeme najúplnejšie popísať príslušnými konfidenčnými
elipsoidmi, parametre ktorých sa dajú určiť na základe
3 x I vektorov A i vlastných čísiel A'i/ (Q(i) matíc Q(i pre
body Bi a 3 x 3 modálnych matíc S, k maticiam Q(i ob-
sahujúcich vlastné vektory matíc Q(,.

4.2 Vol'né vyrovnanie

Uvažovanú sieť s u = p + 2 bodmi je možné spracovať
aj ako vol'nú sieť, kedy aj dvom bodom AI a A2 definujú-
cim polohový subsystém budú priradené "nové", vyrov-
nané súradnice.
Pri tomto vyrovnaní konfiguráciu siete bude popiso-

vať n x 3u stÍpcove singulárna matica A, t.j. bude
rk(A) = 3u - d, kde d = 4 je dátumový defekt siete.
V takých prípadoch potom, keď N je tiež singulárnou
maticou, odhady {jC sa v zmysle (24) riešia podl'a

{jC= WAIO~I{jL (25)

alebo podl'a

{jC= SIA~ISIAIO~I{jL, (26)

{jC = «N + S2S{)-1 - s2sDA 10,1{jL, (27)

prípadne podl'a ďalších odhadovacích model ov [2, 3, 5].
Vo vzťahoch (25), (26) a (27) znači:

N + - k x k Penroseovu-Mooreovu pseudoinverznú
maticu k matici N,

A = diag (A 1 A 2) - k x k spektrálnu maticu matice
N, pričom (k - d) x (k ~ d) submatíca A I obsa-
huje nenulové a d x d submatica A 2 nulové
vlastné čísla Ai (N) matice N,

S = [SIS,F) - k x k modálnu maticu matíce N, prí-
čom -stÍpce k x (k - d) submatice SI sú vlastné

') Mnohé softverové produkty vhodné pre PC, ako napr. S+,
SAS/IML, GAUSS Programming language, Mathematica
atď., umožňujú určil' N +, /\, S bezprostredne, priamymi funk-
ciami.

vektory matice N zodpovedjúce nenulovým vlast-
ným číslam a stl'pce k x d submatice S, sú vlast-
né vektory matice N zodpovedajúce nulovým
vlastným číslam matice N.

Vektor odhadov {jC je však možné určiť aj inými zná-
mymi postupmi vyrovnania vol'nej siete [2, 5, 7].

4.3 Všeobecné vlastnosti vyrovnávacích
postupov

Zo všeobecnej analýzy vyrovnávacích procedúr s použi-
tím raznych druhov meraní (2), (3), (4), (5), (6) vyplýva,
že postupy s použitím veličín i1h a MR (21), majú zá-
sadnú výhodnú vlastnosť v porovnaní s ostatnými. Táto
výhoda spočíva v možnosti rozloženia komplexného
spracovania 3D siete na osobitné spracovanie polohové
a výškové a je dané štruktúrou matice A. Ak použijeme
určité lineárne nezávislé MR pre polohové riešenie sie-
te, napr. d, OJ a MR pre výškové riešenie i1h, v matici
A je možné vždy vytvoriť, pri vhodnom usporiadaní jej
prvkov ~ koeficientov polohových a výškových mera-
ní, samostatné diagonálne bloky AI" Alt (obr. 5)
s dim (AI') = (n" + n,.) x 2p, dim (Alt) = nit x p, pričom
n", n,." nit sú počty meraných vodorovných dÍžok, úhlov
a prevýšení. Adekvátne tomuto rozdeleniu matice A je
možné rozblokovať aj Q, na (n" + n,.) x (n" + n,.,) sub-
maticu Qtp a nit x nit submaticu Qu, podl'a Q, = diag
(QuO,u,), ako aj vektor liL na (n" + n,.,) x I subvektor
{jL" a nit x I subvektor bLit podl'a i5L' = [()L"bL"j. Ak do-
sadíme uvedeným spasobom rozdelené matice A, Q"
bL do (24), zistíme, že matice N, N I budú mať tiež dia-
gonálnu blokovú štruktúru, čím sa (24) rozčlení na dve
samostatne riešiel'né rovnice

Z nich prvá určuje 2p x I subvektor ()C,~= [()xIM'1 ...
{jX/Li fp] vyrovnaných polohových súradnicových do-
plnkov a druhá p x I subvektor Mjl = [6111 ••• 611,,] vy-
rovnaných výškových súradnicových doplnkov.
Táto možnosť separátneho polohového a výškového

spracovania 3D sietí vyplýva priamo za štruktúry MR
pre i1h, v ktorých i1h sú funkciami len výškových súrad-
nic.
Riešitel'ské postupy s meraniami i1h majú aj niektoré

ďalšie výhody, ako napr. jednoduchšie výpočty koefici-
entov v A, prvkov L" a pod.
Separovatel'nost riešenia je možné realizovať tak pri

vazbových, ako aj vol'ných vyrovnaní.

Uvažujme rovnakú štruktúru siete ako v kap. 4 s tým
rozdielom, že body AI, A, nech sú súradnicove dané,
napr. v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometric-
kej siete katastrálnej (S-JTSK) a v baltskom výškovom
systéme - po vyrovnaní (Bpv). Osobitné definicie
oboch podsystémov a ich samostatnosť neumožňuje ich
korektné spojenie do MR pre trojrozmerné vyrovnanie
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siete, preto sa núka na spracovanie pripojených 3D sietí
tento postup:
- merať US také veličiny, aby obsahovali ,1h (napr. (3),

(4»,
- použiť osobitné polohové vyrovnanie v S-JTSK

a osobitné výškové vyrovnanie v lokálnom rovinnom
elipsoidickom systéme s referenčnou rovinou Po.
Odhady súradníc X, Ýurčovaných bodov 3D siete bu-

dú teda vyjadrené priamo v S-JTSK, kým ich súradnice
h budú e1ipsoidickými, resp. vo vačšine prípadov lokál-
nych sietí, normálnymi výškami.
Pri polohovom vyrovnaní sa podl'a meraných veličín

můžu použiť MR (13), (16), (20) s príslušnými súradni-
cami v S-JTSK a s tým d'alším rozdielom, že v dÍžko-
vých MR (16), (20) dížky di,((1) (v rovine Po) je potrebné
previesť do roviny S-JTSK na dížky dUiJTSKI napr. podl'a
[9]

takže MR (16), (20) pri separátnom polohovom vyrov-
naní pripojenej 3D siete na body S-JTSK budú

D" = A dUiJTSKI = {)i,~(Xi - xy + (Yi - yy , (31)
mi{

MR (13) sa použijú bez zmien, keďže vodorovné uhly
namerané na topografickom povrchu prevodom do ro-
vín Po a PJTSK sa prakticky (v lokálnych podmienkach
a pri zohl'adnení prijatých zjednodušení) nemenia.
Pri výškovom vyrovnaní sa použijú MR (21) s name-

ranými elipsoidickými prevýšeniami ,1hi!" Vzhl'adom na
lokálny rozsah 3D siete, ako aj predpokladané zjedno-
dušenia vo vplyve tiažového pol'a, vo vzťahu

h, - hi = (H, - H,) + (N, - Ni)'

kde H sú normálne výšky a N výšky kvázigeoidu nad re-
ferenčným elipsoidom (sférickou plochou), můžeme po-
važovať člen N, - N, za zanedbatel'ný (aj vzhl'adom na
presnosť priameho merania ,1hi,) a merané prevýšenia
,1h

"
považovať za rozdiely príslušných normálnych vý-

šok.

0.595124
O
0.793660
0.595124

- 0.507748
0.515062

- 0.515063
- 1.056635
- 0.109792

O
O
O
O
O

- 0.819139 O
O O
0.793660 O

-0.819140 O
- 0.996571 O
0.374205 O

- 0.374205 O
0.16736725 O
0.692565 O
O I
O O
O -I
O -I
O -I

a na základe (24), odhady doplnkov súradníc

,jC' ~ [~6 - 9 - 4 3 - 6 - 5].

Pri takomto separátnom vyrovnaní získame teda od-
hady súradníc (XiY,)JTSK a hi = Hi, t.j. normálne výšky
Bpv bodov Bi pripojenej 3D siete.

Majme lokálnu 3D sieť s bodmi Bi, i E (1,4) (obr. 6),
v ktorej z meraných veličín D, d, Z, OJ, ,1h sa na vyrov-
nanie použije n = 14 veličín typu (4):
Dl = [d"D24D31 D32D34],
OJ 1= [OJl23úJJ24~31 OJ432],
,1h T = [,1h2.1,1h24,1h31,1h32,1h34],
ktoré tvoria vektor meraní

L' = [1012.4629 1172.8248932.9354 1012.4638
1015.340739.9980559.99336 110.0009069.99775
158.2864 612.8757 -423.5951 -158.2884
454.5972],

pričom uvedené veličiny bol i určené s presnosťou CYI) =
3 mm, CYw = 6"", CY,111 =6 mm. Naznačíme postup vyrov-
nania tejto siete, ako samostatnej, vazbovej, keď body
hl [O, O, O] a B2 [O, 1396.7442,265.3134] sa použili na defi-
níciu samostatnej miestnej súradnicovej sústavy (nenu-
lové súradnice sú vzaté z meraní).
Najprv sa podl'a (13) určili stredové uhly

Sl = [0.0099768 0.0099768 0.0082932 0.0099768
0.0090587],

jednoduchými výpočtami (zo súradníc BI, B2 a mera-
ných veličín) približné súradnice bodov B3, B4

CO] = [X~Y~h~, X~Y~h~] = [587.75587.75423.60999.86
1396.61 878.19]

a do matice Q/. boli prijaté kofaktory podl'a QI) = 9/20
= 0.45, Qw = Q.111 = 36120 = 1.8. Na základe MR (16),
(18), (21) s použitím Co sa určili približné hodnoty LO

meraných veličín a na základe DL = L - LO redukované
hodnoty nameraných veličín

DL' = [3.463.95 -11.873.066.77 -11.448.31 0.94 1.01
-3.6 -4.34.9 1.67.2].

14 x 6 matica konfigurácie siete A, po vyčíslení prísluš-
ných koeficientov podl'a (23), je

O
1.172985
O
O
0.507748
O
0.000082
O
0.624855
O
O
O
O
O

O O
- 0.000153 O

O O
O O
0.996571 O
O O
0.636708 O
O O

- 0.318360 O
O O
O 1
O O
O O
O 1
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Táto sieť bola vyrovnaná aj s použitím iných zosku-
pení meraných veličín s niektorými výsledkami, ktoré
sú uvedené v tab. I s označeniami: C- vyrovnané sú-
radnice, so - aposteriórny variančný faktor, s, - štan-
dardné odchýlky vyrovnaných súradníc, .~,- priemer-
nú štandardnú odchýlku súradníc v sieti, r"na" rjmin, "

- maximálnu, minimálnu a priemernú meraciu redun-
danciu siete.
Z porovnania výsledkov uvedených piatich vyrovná-

vacich postupov vyplýva:
- rozdiely medzi C jednotlivých postupov a postupu

s primárnymi veličinami [w, D, Z] (ktorý považujeme
za základný), sú v intervaloch C ± 2s" resp. C ± s,,
teda vyrovnávacie postupy s ráznymi veličinami zís-
kanými meraním pomocou US dávajú konzistentné
výsledky,

- výškové súradnice fi pri každom postupe sú určené
s evidentne menšou presnosťou ako polohové súrad-
nice,

- redundancie meraných veličín ukazujú pri uvede-
ných postupoch, až na riešenie s [D, Z], na dostatoč-
nú až dobrú kontrolovatel'nosť meraní na hrubé chy-
by,

- celková redundancia r = n - k, priemerná redun-
dancia , = (n - k) - n, meracie redundancie r, ako
i ukazovatele vnútornej spol'ahlivosti siete VOl., =

(JuDo/ [;:; pri ~l = 4.13 (na testovanie s I - a =

99.9 % a {3-80% [7]) indikujú dobrú vnútornú spol'a-
hlivosť siete pri každom postupe. Napr. pre sieť na
obr. 6 a riešenie s [w, D, Z], hodnoty VOl., =
= [VOD23 VOD24 VOD31 V0D32 VODJ4 VO<u123 VO(u324 VO('J231

VOW432 VOLlh23 VOLIh24 V0.1h31 VOLIh32 VMh34] = [173831 17
38 26 26 27 27 29 38 29 29 38] vyznačené k prísluš-
ným meraným veličinám naznačujú, že sieť s týmto
riešením má dobrú, homogennú vnútornú spol'ahli-
vosť.

Naznačené postupy spracovania samostatných 3D sietí
na základe ráznych druhov meraní vykonaných US,
najma pri použití meraných prevýšení, sú výhodné
a prijatel'né na spracovanie lokálnych inžinierskych sie-
tí s rozmanitou funkciou a poslaním. Spracovania sietí
sú možné v trojrozmernom rovinnom elipsoidickom sy-

(III D Ah] (III D Z] (III d Z] (III d Ah] (D Z]

B ~ {mj 587,744 ,744 ,745 .745 .743
3 ~ 587.741 .741 .745 .745 .741
~ 423.595 .596 .596 .595 .595

B ~ {mj 999.863 .863 .866 .867 .863
4 ~ 1396.604 .604 .608 .605 .604
~ 878.182 .185 .186 .181 .184
s {mm} 3.1 2.6 2.9 3.7 2.8
o

B 5/\ {mm} 2.0 1.5 2.0 2.2 2.2
3 x

5/\ 2.0 1.4 1.9 2.2 1.8
y

5/\ 3.7 2.0 2.1 4.0 3.3
h

B s/\ {mm} 2.1 2.4 2.3 2.6 2.1
4 x

5/\ 3.0 4.5 3.6 4.0 3.5
y

5/\ 6.1 5.3 4.9 6.6 5.5
h

511{ mm} 3.2 1.5 2.4 3.6 3,1
c

r 0.17 0.11 0.20 0.20 0.01
tmi,n

r 0.89 0.93 0.87 0.88 0.69
- i,mo.x
r 0.57 0.57 0.57 0.57 0.40
l

stéme a z hl'adiska numerického riešenia, presnosti ur-
čovaných bodov i spol'ahlivosti siete poskytujú dobré
výsledky. Separátnym polohovým a výškovým vyrovna-
ním je možné niektoré postupy aplikovať aj na siete pri-
pojené na body v S-JTSK a Bpv.
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ZABAGED/2 - digitální barevná
rastrová mapa České republiky
v měřítku 1:1O000

Ing. Jan Neumann, CSC.,
Zeměměřický úřad, Praha

Naše země prožívá velmi významnou fázi rozvoje geo-
grafických informačních systémů a jejich zavádění do
poznávacích a rozhodovacích činností veřejné správy
í jiných oborů. Intenzita a šíře tohoto rozvojového pro-
cesu je přitom v mnoha směrech srovnatelná s parame-
try obdobných aktivit západních zemí. Stejně jako v je-
jich prostředí však i u nás dochází k vážným dispropor-
cím mezi nároky na kvalifikační připravenost specialis-
tů v obsluze a využívání složitých geografických infor-
mačních systémů a jejím aktuálním stavem a také mezi
požadavky na kvalitní digitální geografická data a je-
jich skutečnou dostupností.

Jako důležitý prostředek překonáváni takových ne-
souladů se v poslední době stále častěji uplatňuje apli-
kačně omezené zjednodušení přípravy digitálních geo-
grafických dat i vlastní technologie jejich využití. Jed-
ním z projevů uvedeného trendu je vytváření digitál-
ních rastrových kartografických modelů území a ko-
merční nabídka softwarových produktů, označovaných
jako prohlížečky geografických dat (GIS Data Viewer),
jež jsou určeny pro jednoduchou obsluhu a využití uve-
dených modelů.

Předkládané pojednání poskytuje základní orientací
v této dílčí oblastí aktuálního rozvoje geografických in-
formačních systémů. V návaznosti na ni pak ínformuje
o koncepci digítální barevné rastrové mapy České re-
publiky v měřítku I: 10000, vytvářené v současné době
v působnosti Českého úřadu zeměměřického a kata-
strálního.

2. Digitální rastrové mapy a jejich počítačové
prohlížečky

Obecnězeměpisné mapy středního měřítka, pro něž se
u nás vžilo označení "základní mapy", plní ve své tra-
diční grafické formě funkci dvojjediného zdroje vizuál-
ně vnímatelného obrazu územní reality a zároveň geo-
grafických dat pro zevrubnou prostorovou analýzu této
reality. Přesto, že uvedené úlohy mají navzájem kvalita-
tÍvně rozdílnou povahu s díferencovanými nároky na
parametry přesnosti, podrobnosti a na další vlastnosti
mapového obsahu, neumožňovala nepružná forma tra-
díčního kartografického díla oddělit od sebe jejich ob-
sluhu a mapa tak musela být schopna podporovat obě
funkce.

Současný frontální přechod, směřující od výhradního
využívání tradičních map k uplatnění pružných počíta-
čově orientovaných geografických informačních systé-
mů, přináši do této oblasti novou kvalitu. Báze geogra-
fických dat jako jejich podstatné součásti mohou méně
náročnými a o to pohotovějšími procedurami plnít vizu-
alizační úlohy a jinými, komplexnějšími informačními
procesy uspokojovat požadavky prostorové analýzy
území. Takovou aplikační dělbou vyvolaná strukturace

geografických informačních systémů se v současné do-
bě projevuje jednak v technologické sféře a jednak
v datové oblasti.

Výrazem technologické strukturace je skutečnost, že
se vedle složitých geografických informačních systémů,
disponujících potenciálem potřebným pro podporu
prostorově analytických aplikací a počítajících s obslu-
hou prošlou speciální přípravou, začínají v komerční
nabídce objevovat podstatně jednodušší prohlížečky
geografických dat. Jejich dominantní funkce spočívá ve
vizualizaci a vyhledávání geografických dat. Jejich ob-
sluha minimalizuje nároky na odbornou přípravu uži-
vatelů; sympatická pro uživatele je i nízká pořizovací
cena.

Tak např. známá americká firma Environmental Sy-
stems Research Institute, Inc. (ESRI) vyvinula v této
kategorii produktů ArcView 2.0 operující v prostředi
Windows, v sortimentu kanadské firmy Intera Tydac
zase nalezneme Spans Map 1.2 vnořený do OS/2 apod.
[I]. Také česká firma MultiMedia Computer, s. r. o., na-
bízí ve sledované kategorii produktů technologii vlastní
provenience nazvanou MaGIS, která operuje v prostře-
dí Windows [2].

V datové oblasti pak výše zmíněná aplikační diferen-
ciace vedla v posledním období k tomu, že producenti
geografíckých dat začali vedle komplexnich digitálnich
topologickovektorových topografických modelů území
nabízet digitální rastrové kartografické modely území,
jež se dobře uplatňují v technologíckém prostředí pro-
hlížeček geografických dat. Z většiho množství zahra-
ničních datových produktů této kategorie lze jen z pro-
dukce roku 1993 namátkou jmenovat digitální barev-
nou rastrovou mapu "Danmarks Topografiske Kort-
vaerk" [3] z tvorby dánského Kort-Og-Matrikelstyrelsen
anebo digitální barevnou rastrovou mapu ,,1 :SO 000
Scale Colour Raster Data" [4] z produkce anglické Or-
donance Survey.

V České republice byl v roce 1994 péčí Ministerstva
obrany dokončen pro celé území státu digitální barevný
rastrový ekvivalent Topografické mapy Armády ČR
I :SO 000 [S]. Rozhodující podíl uživatelů geografických
informačních systémů se však u nás, s ohledem na jimi
vyžadovanou úroveň podrobnosti geografických dat,
zaměřuje na mapové měřítko I: IO 000, v jehož úrovni
podrobnosti zaujímá výlučné postavení Základní mapa
České republiky I: 10000.

Proto se již dříve započaly vývojové a realizačni prá-
ce na Základní bázi geografických dat České republiky
(ZABAGED) [6], koncipované jako topologickovekto-
rový topografický model území odvozený ze Základní
mapy ČR I: IO 000 a slučitelný prostřednictvím stan-
dardních integračních klíčů s bázemi popisných dat
správců příslušných územních jevů. Uvedený projekt
byl od svého počátku uvažován z realizačního hlediska
jako střednědobý s horizontem dokončení na celém
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státním území kolem roku 2000 a nebyl tedy zamýšlen
jako operatívní prostředek k plnění stále naléhavěji
uplatňované současné potřeby uživatelů geografických
informačních systémů.

Při plném respektování oprávněnosti požadavků apli-
kační sféry na okamžitou dostupnost adekvátních geo-
grafických dat však nelze přehlédnout, že se většina
těchto uživatelů zabývá úlohami počítačově realizované
prostorové analýzy území dosud jen minimálně. Svou
hlavní pozornost pak zatím stále upírá především na zo-
brazení a vizuální analýzu geografických resp. kartogra-
fických dat, jejíž výsledky jim slouží jako východisko
k prostorově zaměřeným rozvahám.

Tato okolnost motivovala vznik záměru vytvořit
v krátkém termínu digitální barevnou rastrovou beze-
švou mapu České republiky v měřítku I: 10000. V zá-
jmu formálního přiřazení do souboru digitálních dato-
vých produktů Českého úřadu zeměměřického a katas-
trálního, korespondujících svou podrobností s mapami

středního měřítka, byla jmenovaná digitální mapa
označena akronymem ZABAGEDI2, zatímco pro topo-
logickovektorový model území byl původní název ZA-
BAGED upřesněn na ZABAGED/l.

3. ZABAGED/2 jako základní digitální rastrová mapa
České republiky

Tvorba digitálních rastrových map bývá zpravidla zalo-
žena na digitalizaci barevných tisků podkladové mapy,
realizované barevným skenerem. Tato technologie je
ekonomicky úsporná, má však nepříznivé dopady na ja-
kost výsledného produktu, neboť se v něm odráži jed-
nak nižší kvalita Iineamentu mapy, nesoucí na sobě sto-
py nedokonalostí celého procesu polygrafického zpra-
cování mapového tisku, a jednak barevná nevyrovna-
nost, vyvolaná - při porovnání různých mapových lis-
tů - nestandardností odstínů tiskových barev a mapo-
vého papíru.
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Proto byl pro tvorbu ZABAGEDI2 zvolen alternativ-
ní postup, opírající se sice o méně hospodárnou, ale ve
svých výsledcích o to kvalitnější technologíi digitalizace
tiskových podkladů Základní mapy ČR 1:10000. Tyto
podklady, mající charakter černého mapového obrazu
na průhledné podložce, se přitom digitalizují černobí-
lým skenerem. Uvedená technologie zaručuje ve výsled-
ném produktu vysokou grafickou kvalitu mapového
obrazu a jeho naprosto standardní barevné podání. Po-
užité podkladové kartografické dílo je vydáváno v pěti
tiskových barvách a dísponuje tedy pěti tiskovými pod-
klady pro každý z celkem 4 555 mapových lístů díla po-
krývajícího celé státní území.

Tyto podklady zobrazují
(a) polohopis (šedá 1.) zahrnující sídla, hranice správ-

ních celků, pozemní komunikace, železnice, technickou
ínfrastrukturu a hranice druhů využití pozemků,

(b) vodstvo (modrá) reprezentující vodní toky, vodní
plochy a vodohospodářské objekty a jejich popis,

(c) porosty (zelená) obsahující zejména lesy a zahra-
dy, ale také chmelnice a vinice,

(d) výškopis (hnědá) představující zobrazení reliéfu
zemského povrchu vrstevnicemi, šrafami a jinými znač-
kami a výškovýmí kótamí a konečně

(e) popis polohopisu (šedá 11.).
Přitom třeba poznamenat, že pro polohopisný obraz

mapy se používá dříve utajená verze tiskového podkla-
du vybavená kilometrovou souřadnicovou sítí a body
polohových a výškových geodetických základů.

Díky použítému druhu rozměrově stabilní plastové
podložky se uvedené podklady vyznačují dobrou celko-
vou geometrickou věrností a též grafickou jakostí linea-
mentu, takže po formální stránce představují pro pro-
ces vytváření ZABAGED/2 optimální vstup. Po obsa-
hové stránce je třeba upozornit na fakt, že se tiskové
podklady digítalízují bez předchozí aktualízace a tedy
ve stavu, v jakém se nacházejí v roce 1994 a také s vy-
rovnáním styků mezí mapovými listy bez dodatečných
úprav.

Vlastní digitalizace tískových podkladů Základní ma-
py ČR 1:10000 se uskutečňuje v hustotě 400 až 600
d. p. i. a to - s výhodou pro následnou geometrickou
transformaci digitálního záznamu - v poloze kilome-
trové sítě mapy blízké směru řádkování resp. sloupco-
vání použitého skeneru. Výsledné digitální záznamy
mapového obrazu vystupují v binárním formátu Inter-
graph RLE (Run Lenght Encoded) a jsou při násled-
ném kontrolním předzpracování doplněny skenerovými
souřadnicemi rohů každého tiskového podkladu měře-
nými v rastrových palcích a zároveň souřadnicemi
týchž rohů v souřadnicovém systému Jednotné trigono-
metrické sítě katastrální (S-JTSK), který je finálním
souřadnicovým systémem ZABAGEDI2.

Digítalizační proces s těmito doprovodnými kroky je
organizován po skupinách pětadvaceti listů Základní
mapy ČR I: IO000, které pokrývají území zobrazené
jedním listem Základní mapy ČR 1:50000. V jeho vý-
stupu obsažené dvojí souřadnice korespondujících si
rohů tiskových podkladů Základní mapy ČR I: 10000
představují vstup pro výpočet transformačních klíčů,
jež se uplatní v afinní transformací naskenovaných
obrazů tiskových podkladů do S-JTSK.

Transformace se uskutečňuje exaktním ztotožněním
rohů tiskových podkladů s teoretíckými souřadnicemi
rohů mapových listů a zajišťuje tak bezešvost ZABA-

GEDI2 až na úroveň vyrovnání mapových styků v tis-
kových podkladech. Minimalizace natočení transfor-
movaného mapového obrazu do S-JTSK, umožněná
shora naznačeným optimálním polohováním podkladů
ve skeneru, přitom výrazně redukuje fíltrační vliv trans-
formace na tento obraz a přispívá k jeho vysoké ostrosti
ve finálním produktu.

Transformované rastrové záznamy tiskových podkla-
dů se posléze podrobují speciálnímu počítačovému
zpracování, které ZABAGEDI2 zajišťuje její výsledné
technické charakteristiky. Jde zejména o sloučení zá-
znamů dílčích tiskových podkladů do jediného dígitál-
ního barevného rastrového záznamu ve standardním
formátu BMP (Windows Bitmap) s paletou pětí barev
a s hloubkou barevného rozlíšení 4 bity/pixel. V rámci
této barevné nabídky jsou jednotlivým složkám mapo-
vého obrazu přiřazeny následující standardní barevné
odstíny: (a) polohopis - černá, (b) vodstvo - modrá,
(c) porosty - zelená, (d) výškopis - hnědá a (e) popis
- fialová.

Barevné záznamy vykazují hustotu 400 d. p. i. a jsou
v zájmu úsporného uchovávání komprimovány na úro-
veň odpovídající zhruba 20 % původního objemu ras-
trových záznamů získaných dígitalizací. Bezešvý obraz
celého státního území je v ZABAGEDI2 strukturován
do základních čtverců se stranami o délce 2 km v území
orientovaných podle kilometrové sítě S-JTSK. Každý
z těchto čtverců je přitom jednoznačně identifikován
souřadnicemi svého pravého horního rohu v S-JTSK
a podle nich registrován v adresářích tohoto produktu,
organízovaných po územních celcích korespondujících
s územním rozsahem mapového listu Základní mapy
ČR 1:50000.

Z důvodů hospodárného využití paměti aplikova-
ných osobních počítačů se ZABAGEDI2 uživatelům
poskytuje ve standardní hustotě záznamu 200 d. p. i.,
nestandardně je však k dispozici i v hustotě 400 d. p. i.
Jako přenosové nosiče se nabízejí 3,5" dískety, streame-
rové kazety anebo magnetooptické disky 1,3 GB. Poža-
dovaný územní záběr ZABAGED/2 si může uživatel
definovat jako skladbu základních čtverců a tedy s pro-
nikavou mínimalizací objemu okrajových prostorů, jež
se vymykají jeho zájmu.

Velmi podstatnou doprovodnou složkou ZABA-
GEDI2 se stanou metadata, tj. data o datech v tomto
produktu zobrazených. Metadata tu v intencích obdob-
ných zahraničních produktů reprezentují mimořádně
významný zdroj informace, podle něhož se potenciální
uživatel může jednak kvalífikovaně orientovat ve svém
rozhodování o tom, zda ZABAGED/2 svými kvalitativ-
ními parametry uspokojuje nároky jeho aplikačních
úloh, a jednak kompetentně řídit při vlastním poznáva-
cím a rozhodovacím využití sledovaného datového pro-
duktu.

Uvedená metadata zahrnují celkovou obsahovou
a formální charakteristiku ZABAGEDI2, její referenč-
ní systém, identifikaci nositelů autorských práv k tomu-
to produktu, vymezení způsobu přístupu k němu, da-
tum poslední aktualizace jeho obsahu, jeho datový
slovník, použité zdroje podkladových dat, jakost jeho
obsahu a souborné údaje o metadatech. Z povahy těch-
to metadat je zřejmé, že některá se vztahují na ZABA-
GEDI2 jako celek, jiná na její části odpovídající např.
skupinám listů podkladové mapy vykazujících shodný
rok poslední aktualizace a konečně některá dokonce
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jen na jednotlivé základni čtverce. Proto je třeba počítat
s jejich tříúrovňovou strukturací. Poskytování metadat
přitom není vázáno na objednávku části rastrové mapy
ZABAGEDI2, ale je možné i jako separátní služba.
Stručná informace uvedená v popisu metadat o výko-

nu autorských práv k ZABAGEDI2 signalizuje, že ten-
to datový produkt je ve smyslu zákona Č. 35/1965 Sb.,
o dílech Iiterárnich, vědeckých a uměleckých (autorské-
ho zákona), ve znění pozdějších předpisů, předmětem
autorského práva, přičemž jeho vykonavatelem je ze zá-
kona Český úřad zeměměřický a katastrální. Z tohoto
faktu se odvijí právní ochrana daného produktu, jejíž
porušení může být ve smyslu § 152 zákona Č. 290/1993
Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon
ČNR Č. 200/1990 Sb., o přestupcích, postiženo neza-
nedbatelnými sankcemi.
Projevem výkonu zmíněného autorského práva ve

vztahu k ZABAGED/2 je pak zároveň poskytování sle-
dovaného datového produktu na smluvním základě a to
za autorskou odměnu. Podle připravovaných Pravidel
užití státních mapových děl vydávaných v působnosti
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního bude či-
nit základní autorská odměna za ZABAGEDI2 zobra-
zující území o ploše I km2 140 Kč a s objemem objed-
návky nad 100 km2 a nad 500 km2 bude progresivně kle-
sat na 90 respektive 40 Kč. Naznačená právní a ekono-
mická infrastruktura užití ZABAGEDI2 je projevem
snahy harmonizovat řešení uvedené problematiky
s úpravou zavedenou v zemích Evropské unie, neboť ta-
kové sjednocení je jednou z podmínek našeho faktické-
ho přibližování se ke jmenované instituci.

ZABAGED/2 se ve smyslu popsané koncepce začala
v březnu 1994 realizovat a do konce roku 1994 pokryje
celé území České republiky. Přípravu tiskových podkla-
dů Základní mapy ČR I: IO000, jejich rastrovou digita-
lizaci a vstupy pro výpočet transformačních klíčů pro
převod takto získaných digitálních záznamů tiskových
podkladů do souřadnicového systému S-JTSK zabezpe-
čuje Zeměměřický úřad v těsné součinnosti s územně
příslušnými katastrálními úřady I. typu jako správci
uvedených podkladů a dále i s několika soukromými
firmami, jež se podílejí kapacitami svých skenerů na di-
gitalizaci tiskových podkladů.
Vlastni tvorba digitálni barevné rastrové bezešvé ma-

py České republiky v měřítku I: IO000 z takto připrave-
ných digitálních rastrových záznamů tiskových podkla-
dů byla svěřena společnosti Multi-Media Computer.
Jmenovaná firma vyšla vitězně z veřejné obchodní sou-
těže, vypsané v této záležitosti Českým úřadem země-
měřickým a katastrálnim, díky své komplexní nabídce
příslušné služby a zároveň uceleného hardwarového
a softwarového zabezpečení obsluhy ZABAGEDI2.
Výstavba ZABAGEDI2 v období kratším jednoho

roku a v kvalitě velmi dobře srovnatelné s jakostními
charakteristikami obdobných zahraničních produktů
reprezentuje složitý organizační a technologický pro-
blém.
Dostavbou ZABAG EDI2 pro celé státní území bude

učiněn významný kvalitativní skok v zabezpečení geo-
grafických informačních systémů v naší zemi kvalitními
geografickými daty a jest se jen těšit, že se uživatelské
sféře podaří tuto nabídku náležitě využít a aplikačně

zhodnotit. Pro takový případ je také připravena postup-
ná aktualizace ZABAGED/2 synchronizovaná s obno-
vou Základní mapy ČR I: 10 000 určenou podle střed-
nědobého edičního plánu.
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ČESKÁ REPUBLIKA
1 : 500000

Přehledná mapa zobrazuje území České re-
publiky s příhraničními oblastmi všech sou-
sedních států. Poskytuje přehled o sídlech,
administratívním členění státu, zobrazuje
vodstvo, silniční, dálniční a železniční síť
a lesy.

Mapu je možno používat jako nastennou
(formát 105 x 68,5 cm) nebo složit podle ná-
vodu uvedeného na zadní straně na formát
21 x 30 cm.

Osmibarevný ofsetový tisk. Doporučená cena
Kč39,-

Uvedenou mapuje možno zakoupit ve specia-
lizované síti prodejen map vybran.l'ch kata-
strálních úřadů Uejich adresy jsou uvedeny
na 3. str. obálky našeho časopisu).
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z GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ PRAXE
Funkce centrální databáze v etapě
zavádění lokálních počítačových
sítí (leden 1994) Ing. Zdeněk Hurtík,

Zeměměřický úřad, Praha

V červnu minulého roku započala další významná etapa
zdokonalování automatizovaného vedení katastru nemo-
vitostí ČR - přechod na aktualizaci údajů pomocí lokál-
ních sítí personálnich počítačů. Přechod se uskutečnil u 22
vybraných okresů. pokračuje v prvních měsících 1994
a existuje reálný předpoklad úplného dokončení ještě v r.
1994. Využívání lokálních sítí (LAN) v šíři dané rozsahem
zpracovaných programů znamená naprosto zásadní změ-
nu dosavadních pracovních postupů. Odpadne zdlouhavá,
pracná a neoperativní příprava změn pro centrální data-
bázi a manipulace s tiskovými sestavami na mikrofišich
bude nahražena přímým prohledáváním diskových soubo-
rů v místě okresního pracoviště. U nezasvěceného pozoro-
vatele vzniká dojem. že bylo dosaženo maximum, a že se
snad i centrální zpracování stane záhy nadbytečným. Člá-
nek si klade za cíl zodpovědět otázku, je-li tomu skutečně
tak.

Současná úroveň technického řešení katastru nemovi-
tostí (KN, dříve evidence nemovitostí) charakterizova-
ná paralelní existencí centrální databáze s lokálními da-
tabázemi na okresních nebo detašovaných pracovištích
katastrálních úřadů představuje obrovský kvalitativní
skok ve srovnání s dosud používaným dávkovým zpra-
cováním. Nesrovnatelným způsobem se zvyšuje dostup-
nost aktuálních informací, operativnost jejich dalšího
zpracování a vytváří se důležitý předpoklad pro obsa-
hové zpřesnění počítačově uchovávaných údajů. Para-
lelní aktualizace centrální databáze zvyšuje kvalitu
a aktuálnost v ní uložených informací a otevírá prostor
pro zmenšování zpoždění stavu centrální báze za sku-
tečností na dříve nedosažitelnou hodnotu. Systém je na-
vržen tak, že k vlastní aktualizaci údajů dochází na per-
sonální počítačové technice přímo na katastrálním úřa-
du, přičemž jsou automatizovaně generovány změnové
věty sloužící k aktualizaci centrální databáze v Země-
měřickém úřadu, Praha. Tyto změnové věty jsou po
dávkách přenášeny pomocí diskety do centrálního stře-
diska pro aktualizaci centrální databáze, a to zhruba ve
14 dennich intervalech. Přenos pomocí modemů se
uskuteční (zhruba v polovině t. r.) I x týdně po existují-
cích meziměstských telefonních linkách. V určitých ča-
sových intervalech - zpočátku I x za 3 měsíce, později
2 x ročně - bude provedeno porovnání obsahu obou
databází za účelem zjištění případných rozdílů. Centrál-
ní databáze bude tedy schopna plnit všechny své dosa-
vadní funkce, pouze jedna její úloha se stane nadbyteč-
nou a tou je příprava výstupů na mikrofiše pro kata-
strální úřady. Je možno říct, že po dopracování shodné
aktualizace obou druhů databází, na čemž se v součas-
né době intenzivně pracuje, nasazení lokálních databází
pomůže zvýšit i užitnost centrální databáze.

Obecně však platí, že paralelní vedení stejných dat ve
dvou různých souborech nebo databázích je vždy zdro-
jem chyb, datových konfliktů a provozních obtíží. Při-
stupuje se k němu jen v případě, že jeden z modelů
(centrální / distribuovaný) nedovoluje splnit uživatel-
ské požadavky v plném rozsahu. Jak z dalšího vyplývá,
databáze katastru nemovitostí je právě součástí takové-
to aplikace.

Ve stávající etapě výrazného osamostatnění katastrál-
ních úřadů bude centrální databáze plnit takové funk-
ce, které se vymykají možnostem jednotlivých katastrál-
ních úřadů. Jsou to především zpracování anebo datové
výběry, které přesahují rámec jednoho okresu. Přestože
zájem o souhrnné republikové sestavy poklesl a zpraco-
vání se provádí jen v redukované formě, roste zájem
o pohled do republikových dat ať už je to v souvislosti
s restitucemi, privatizací, daněmi anebo jinými spole-
čensky důležitými úkony a stejně tak roste i zájem
o předávání nadokresních souborů nebo jejich výběrů.
Aktivitu centrální databáze v tomto směru dokumentu-
je celkový objem předaných dat, který za měsíce 1-8
roku 1993 dosáhl 5,5 mil. Kč. Většinou se jednalo o bez-
úplatné předání dat organizacím státní správy a jen
v nepatrné míře to byly požadavky směřující pouze do
jednoho okresu.

Nová situace a především distribuce dat zcela auto-
maticky přisuzují nové funkce i pro centrální databázi.
Očekává se, že centrální báze bude plnit úlohu "stabili-
zátora dat". Jakkoliv je setrvačnost a neoperativnost sá-
lových počítačů právem považována za nevýhodu, tyto
vlastnosti napomáhají k určité stabilitě, která je žádoucí
právě v případě tak důležitých a cenných dat, jakými
disponuje katastr nemovitostí. Prakticky to představuje
bezpečnou zálohu a vyšší míru jistoty pro soubory na
personální technice. Soubory personálních počítačů
jsou podstatně více ohroženy ať už viry, haváriemi zaří-
zení nebo systémovými chybami. Stabilizační role je pl-
ně využívána v současném přechodném období, kdy se
zúročuje dvouleté úsilí o nalezení a odstranění chyb
v posledním modelu centrální databáze a kdy se pros-
tým porovnáním daří odhalovat nedostatky programů
pro lokální báze dat. Dlužno dodat, že toto blahodárné
působení je oboustranné a některé chyby centrální da-
tabáze mohly již být odstraněny díky jíným algoritmům
použitým u bází lokálních.

Přechodem na katastr nemovitostí byla významně po-
sílena důležitost spravovaných dat, která jsou nezbyt-
ným podkladem při jakémkoliv pohybu majetku. Lze
očekávat, že na takto exponovaná data budou v dohled-
né době naprosto oprávněně aplikovány normy zabra-
ňující jejich zneužití nebo "využití". Těm zcela jistě ne-
vyhoví stávající řešení centrální ani lokální databáze.
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Paralelní koexístencí obou druhů databází a pravidel-
nými kontrolami jejich obsahu proti sobě lze však dete-
kovat neautorizované zásahy do kterékoliv z nich a do
doby, než bude nové řešení plně vyhovovat vyššim ná-
rokům bezpečnosti, tak lze zabránit jedné kategorii ne-
bezpečí zneužití.

Čtvrtou skupinou funkcí jsou specifické činnosti
technického charakteru, které lze velice obtížně zabez-
pečovat na personální technice. Jako příklad lze uvést
pořizování rozsáhlých tiskových výstupů nebo provádě-
ní logických kontrol proti ostatním referenčním regi-
strům (registr organizací, registr daňových subjektů
atd.).

Pro získání "zrcadlových obrazů" lokálních databází
na centrálnim počítači byla naprosto správně zvolena
metoda paralelní aktualizace. Na první pohled se jeví
provozně složitější než v poslední době často navrhova-
ný způsob občasného překopírování lokálních bází do
centra, avšak jedině zvládnutí paralelní aktualizace
umožní, aby centrální báze mohla plnit druhou a třetí
z uvedených funkcí. Provozní složitost je jen zdánlivá,
protože založení zrcadlového obrazu na centrálním po-
čítači z dat lokální báze vysoko předčí souhrnnou ná-
ročnost dílčích aktualizací. Z tohoto důvodu by bylo
neúnosně složité zajistit i první a hlavní funkci - nad-
okresní přístup k datům.

A už vůbec není způsob zpětného kopírování do cen-
tra vhodný pro "vyřešení" případných nesouladů obou
druhů databází. Všechny stávající problémy by vypluly
na povrch o několik týdnů později v procesu vytváření
centrální báze nehledě k tomu, že kvalita pak už jedíné
existující báze by se mezi tím mohla zhoršit do těžko
zjistitelné hloubky. A to odporuje základnímu požadav-
ku kladenému na KN, kterým je zvýšení kvality obsahu.

Bylo by mylné předpokládat, že systém KN na bázi
lokálních sítí spolu s dávkově udržovaným obrazem bá-
zí na centrálním počítači představuje cílový stav a způ-
sob přístupu k informacím KN. Nasazení desítek lokál-
ních počítačových sítí (často i velice rozsáhlých) bylo
nutné a prospěšné, avšak přispělo jen k racionalizaci
vnitřních funkcí katastrálních úřadů. Velice málo se
změní pro okolí resortu ČÚZK, tj. pro ostatní resorty,
instituce, firmy nebo soukromé osoby, které námi po-
skytované informace potřebují. Z pohledu okolí se jeví
katastrální úřady jako provozovatelé informačního sy-
stému KN a je správné nabídnout novou kvalitu uživa-
telům systému, kteří se nacházejí právě mimo náš re-
sort. Je pravda, že tito uživatelé doposud neformulovali
svůj požadavek, což bývá jejich první povinností, to je
ale pochopitelné vzhledem k jejich značné roztříštěnosti
(soudy, notářství, banky, spořitelny, pojišťovny, realitní
kanceláře atd. atd.), navíc sami velice často hledají své
místo v nových podmínkách. Na druhé straně však do-
vedeme předpovědět, jak tento požadavek bude vypa-
dat. Bude kopírovat úroveň a možnosti styku, které jsou
běžné v zemích, ve kterých se katastr nemovitostí neza-
čal budovat teprve v nedávné době, ale kde je se svou
uživatelskou sférou již léta organicky propojen (Švéd-
sko, Rakousko, Dánsko, Norsko). Požadavek bude jed-
noznačně zaměřen na přímý přístup autorizovaných uži-
vatelů k informacím katastru nemovitostí prostřednictvím
telefonních nebo datových linek. Místo toho, abychom
ztráceli čas čekáním na zformulování požadavku uživa-
telskou sférou, můžeme se bez obav tímto směrem při
dalším rozvoji orientovat.

Je pochopitelné, že přímý přístup koncových uživate-
lů k informacím katastru nemovitostí klade podstatně
vyšší nároky na úplnost a přesnost datové báze než s ja-
kou doposud pracujeme a že bude nutno připravit řadu
změn legislativního, případně i organizačního charakte-
ru. Nic z toho nelze zajistit okamžitě, avšak tyto potře-
by budoucího systému by měly být hlavním kritériem
veškerých rozvojových prací katastru.

Cílové řešení je tedy známé a jeho dosažení by mělo
být jednoznačnou prioritou před preferencí různých
centrálních nebo distribuovaných modelů zpracování.
V této souvislosti je však nutné si uvědomit, že dosažení
takto stanoveného cíle není reálné na bázi čistě distri-
buovaných databází a už vůbec ne v případě, kdy si
chceme zachovat možnost republikového pohledu. Ne-
obstojí námitka, že takový software bude v budoucnosti
bezpochyby vyvinut. Dalším neméně závažným důvo-
dem je fakt, že v případě jednotného přístupu do distri-
buované báze dat by bylo nutno dimenzovat okresní
a detašovaná pracoviště podstatně výkonnější techni-
kou jen pro potřeby náhodně přicházejících požadav-
ků, což by zcela jistě narazilo na ekonomické bariéry.
Přes mohutný decentralizační trend potvrzený vývojem
hardware i software se některé věci budou i nadále za-
bezpečovat pomocí centrálních počítačů.

Praktičtější námitkou proti cílovému řešení vůbec je
dostupnost a stav naší telefonní sítě. Zde je nutno vzít
v úvahu již existující možnosti spojení mezi prvními
místy (datová síť Eurotel), služby umožňované resortem
spojů (Videotex), tlak společnosti na zlepšeni služeb
spojů vůbec a nakonec i obrat započatý přechodem na
digitální síť a cululární spojení. Na místě je ale připo-
menout, že ani vývoj a zavedení tak složitého a rozsáh-
lého systému není krátkodobou záležitostí.

Lektoroval:
Ing. Josef Jirman.

ČÚZK

Dovětek lektora:
Poslední tři odstavce článku jsou osobním názorem au-
tora. V současné době probíhají práce na I. verzi prová-
děcího projektu výstavby Informačního systému nemo-
vitostí, jehož součástí bude i definitivní návrh řešení
architektury systému včetně telekomunikační a přeno-
sové problematiky.

Časopisu "Zeměměřič" na cestu

Mnohým z Vás se již dostalo do ruky nulté číslo, případně řád-
ná čísla nového časopisu "Zeměměřič", dvouměsíčníku o geo-
dézii, katastru nemovitostí a kartografii. S redakci tohoto časo-
pisu jsme dohodnuti o vzájemné spolupráci a jsme přesvědče-
ni, že oba časopisy, "Zeměměřič" i Geodetický a kartografický
obzor. mají své místo v naší odborné veřejnosti.

Přejeme proto novému períodiku v našem oboru šťastnou
cestu za čtenáři.
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TERMINOLOGIE A SYMBOLIKA V GEODÉZII A KARTOGRAFII
Symboly pro technologická
schemata a jejich standardizace Doc. Ing. Miroslav Miklovský, CSc.,

katedra mapování a kartografie FSv tVUT v Praze

Výroba map a atlasů je složitým procesem, zahrnujicím
redakčni přípravu, reprodukci podkladových materiálů,
jejich montáž, zpracování sestavítelských a vydavatel-
ských originálů a jejich reprodukci, kartolitografické
zpracování plošných barev, nátisk, tisk a dokončující
knihařské práce. K tomu přístupuje často i zpracování
textových doplňků, rejstříků, barevných nebo černobí-
lých fotografií, grafických návrhů obálek apod. Při po-
čítačovém zpracování map vstupuje do technologie je-
jich výroby digitalizace, skenování, zpracování a analý-
za dat a jejich vizualizace; pokud konečným produktem
má být výtisk mapy, je digitální zpracování vždy spoje-
no s grafickým výstupem, který je dále reprodukován
s využitím technik a postupů kartografické polygrafie.
Technologické postupy klasického i digitálního zpra-

cování map lze vyjádřit graficky formou technologic-
kých schémat (angl. "flow diagram"). Tento způsob je
popsán v řadě odborných publikací vydaných v zahra-
ničí, např. [I, 2, 3, 4, 5], i u nás [6, 7]. Jde o různé znako-
vé systémy (symboly), které jsou dílem jednotlivých au-
torů, a které byly navrhovány bez jakékoliv vzájemné
návaznosti.
Počátkem 80. let se objevily snahy o standardizaci té-

to grafické symboliky. Jde zejména o práce, které publi-
kovali J. W. Shearer [8], A. J. Kers [9] a E. Spiess [10].
Na přelomu 80. a 90. let byla standardizace symbolů
pro technologická schémata zařazena do programu stá-
lé komise pro technologii výroby map Mezinárodní kar-
tografické asociace (lCA). Rešením se zabývali zejména
A. Makowski [II] a Sjef van der Steen [12, 13], který
v období 1991-95 řídí v rámci stálé komise ICA pro
technologii výroby map pracovní skupinu zabývající se
touto problematikou. V r. 1993 byly ukončeny práce na
standardizaci symboliky pro klasické technologie zpra-
cování map a byla navržena symbolika pro digitální
technologie. Standardní symbolika je doporučována
k zavedení v publikacích, vydávaných v rámci ICA, i ve
všech členských zemích. Dosažené výsledky byly bez-
prostředně zavedeny do výuky kartografické polygrafie
a reprografie na stavební fakultě ČVUT [14].
Standardní symbolika, užívaná v klasických techno-

logiích, používá dva druhy základních znaků:
- označení dílčího výrobku (tzv. "hard copy", jako je

např. negativ polohopisu, pozitivní maska lesů
apod.),

- označení technického způsobu vyhotovení dílčího
výrobku z dílčího výrobku předcházejícího (např. fo-
tografická reprodukce, kontaktní kopírování, vkopí-
rování sítě apod.).
Pro označení každého dílčího výrobku se používá ob-

délník (obr. I). Do jeho středu se vypíše název dílčího
výrobku (např. originál polohopisu). V levém horním
rohu obdélníku se vyznačí arabským číslem fáze, v níž
byl dílčí výrobek vyhotoven; číslování se provádí od I
do "n", přičemž se dodržuje chronologické pořadí tak,
že fáze označená "a + k" nemůže předcházet fázi "a",
ale musí ji vždy následovat. Pokud se pro vyznačení
technologie použije i síťový graf, odpovídá číslo fáze
uzlu síťového grafu. Do pravého horního rohu obdélní-
ku se uvádí zkratkou barva, která bude pro tisk daného
prvku použita (např. ČR - černá, ŽL - žlutá apod.).

V levém dolním rohu obdélníku se uvádějí zkratkami
údaje o charakteru obrazu mapového prvku, tj. zda
obraz je negativní (Ne) nebo pozitivní (Po) a zdaje stra-
nově správný (Č - čitelný) nebo stranově převrácený
(N - nečitelný). Konečně v pravém dolním rohu ob-
délníku se uvede zkratkou druh materiálu, který byl pro
daný dílčí výrobek použit (např. F - film, PL - pla-
stová fólie apod.) s případným dalším blíže specifikují-
cím údajem (např. FO-6, tj. ortochromatícký film
ORWO). Veškeré použité zkratky je třeba v legendě
technologického schématu vysvětlit.
Technický způsob vyhotovení dílčího výrobku (vý-

robní operace) se vyznačuje smluvenými znaky, jejich
přehled je uveden na obr. 2. Jimi se ve schématu mezi
sebou propojují dílčí výrobky v logickém sledu výrob-
ních operací, a to buď přímou nebo pravoúhle zalome-

důležitá
doplňujíci
in formace

R=rastrový formát
souboru

V=vektorový formát
souboru
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Legenda: FO-6, FU-5 - druhy neg. filmů, DU-IOO -
přímopozitivní film

L 48 - linková síť, B 54, B 48 - druhy boqov)'ch sítí
éR - černá, ZE - zelená, MO - modrá, ZL - žlutá

nou plnou čarou, na níž je příslušný znak umístěn. Po-
kud jde pouze o poukázání na nutnou předchozí opera-
ci (např. vyhotovení fotosazby popisu před vylepením
originálu), použije se čárkovaná čára.

A 8

~

16

T W film P

~pofad.čislo výrobni

barva
pfi tisku

t název
------.---- d il Č i h o

výrobkurdruh obrazu lIdruh materiálu

Praktické ukázky použití tohoto značení pro jedno-
duché operace jsou uvedeny na obr. 3a až f. Obr. 3a vy-
jadřuje kontaktní kopírování z negativu s použitím fil-
mu ORWO FO-6. Obr. 2b značí kontaktní nakopírování
kopírovací sítě o hustotě 48 linek/cm, optické hustotě
40 % a sklonu (vzhledem ke spodnímu rámu mapy)
45 % dvojím osvitem na fotochemickou vrstvu nanese-
nou na plastové fólii. Obr. 3c znázorňuje kontaktní sko-
pírování dvou prvků (polohopisu a popisu) z negativ-
ních předloh na film ORWO FU-5. Pro skopírování čá-
rových prvků vodstva se síťovanou vodní plochou
(obr. 3d) je použit negativ čárových prvků a negativní
maska vodních ploch s vloženou bodovou kopírovací
sítí s negativním obrazem (tj. pro výslednou hustotu
25 % na pozitivním obrazu sou kopie je použita síť
o hustotě 75 %) na film ORWO FO-6. Obr. 3e znázorňu-
je skopírování dvou síťovaných ploch pro areály A a B
pomocí pozitivních masek obou areálů a bodových sítí
48 linek/cm s optickými hustotami 15% resp. 45 %
a v natočení sítí 0° na plastovou fólii (např. na vrstvu
PLD-7 s postupným osvitem masky a příslušné sítě při
dvojím ovrstvení plastové fólie). Konečně schéma na
obr. 3f znázorňuje odkopírování obrazu polohopisu po-
mocí pozitivní masky ze společného pozitivu polohopi-
su a popisu dvojím osvitem na přímopozitivní "day-
light" film FUJ! DU-IOO.
Tyto jednoduché postupy se sdružují do technologic-

kých schémat vyjadřujících celý proces výroby přísluš-
né mapy až po tisk. Příkladem je návrh technologie
zpracování základní mapy České republiky v měřítku
I :25 000 odvozením ze základní mapy ČR I: 10000
(obr. 4).
U složitých technologických postupů, kde by dochá-

zelo k častému křížení spojovacích čar mezi dílčími vý-
robky a tím k nižší přehlednosti technologického postu-
pu, je možno použít pomocnou čtvercovou značku
(obr. 5A), která obsahuje pouze číselné označení fáze,
v níž byl předchozí dílčí výrobek vyhotoven, se znakem
nové výrobní operace (např. kontaktní kopírování), kte-
rá vede k získání dalšího dílčího výrobku.
Výše uvedené ukázky technologických schémat jsou

přizpůsobeny pedagogickým účelům a použití u nás:
obsahují proto označení dílčích výrobků a zkratky, od-
vozené z češtiny. Pro mezinárodní standardní značení
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popis symbol popis symbol
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Apple Mecintosh
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jsou pouzlvany zkratky odvozené z angličtiny, jako
např. P= "positive" (pozitiv), N = "negative" (negativ),
R="right reading" (čitelný, stranově správný),
W="wrong reading" (nečitelný, stranově převrácený)
apod.; obdobně jsou odvozovány i zkratky pro značeni
barev, které budou použity při tisku. V poslední verzi
mezinárodního značení, zaváděného v rámci ICA, do-
šlo ještě k menším úpravám, a to ve využití spodní části
popisu u obdélníku, používaného pro označení dílčího
výrobku (viz obr. SB); popis je zde členěn na tři části:
v levém dolním rohu je vyznačena čitelnost obrazu (W
nebo R), v pravém dolním rohu charakter obrazu (N
nebo P) a dole uprostřed je uveden druh použitého ma-
teriálu (např. film) s příp. dalším bližším označením.
Pokud se zhotovuje větší počet kopií stejného druhu
(např. při nátisku apod.) nebo stejného charakteru
(z hlediska obrazu i použitého materiálu), použije se
symbol uvedený na obr. Se.

Přiřadíme-li k informacím, obsaženým v technologic-
kém schématu, i formáty, je možno schéma využít i pro
kalkulaci materiálu. Po přiřazení spotřeby výrobního
času k jednotlivým operacím je možno z technologické-
ho schématu jednoduše přejít na vyjádření postupu po-
mocí síťového grafu; čas operací se zde přiřadí k hra-
nám grafu a lze pak vypočítat kritickou cestu pro výro-
bu dané mapy. To vytváří předpoklady pro využití mul-
tiprojektového plánování při řízení kartografické výro-
by [15].

Pro digitální zpracování map je pracovní skupinou
stálé komise ICA pro technologii výroby map [16] navr-
žena symbolika, uvedená na obr. 6 a 7. Tato symbolika
je zatím ve stadiu ověřování a připomínkového řízeni.
Návrh příkladu použití této symboliky při zhotovení

statistické mapy z datového souboru geografického in-
formačního systému (GIS) s použitím hardwaru Apple
Macintosh a softwaru Cart( o)graphix je uveden na
obr. 8.

Symboliku pro digitální zpracováni map je možno
v technologických schématech kombinovat se symboli-
kou přijatou pro klasické technologie. Příklad je patrný
z obr. 8 (fáze 1,21,22,51-54).

Standardizace grafické symboliky používané v tech-
nologických schematech může významně přispět k lep-
šímu porozuměni mezi technology při interpretaci vý-
robních postupů, používaných na různých pracovištích
pro zpracování map.
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Mapy a atlasy na mezinárodním
knižním veletrhu v Praze

Ve dnech od 12. do 15. května 1994 se konal v Praze 4. meziná-
rodní knižní veletrh. Účastnílo se ho 400 vystavovatelů zastu-
pujících tisíc nakladatelů z 27 zemí světa. Na veletrhu se před-
stavila v hojném počtu i světová kartografická tvorba se svými
posledními novinkami. Návštěvník měl možnost nahlédnout
do úrovně a rozsahu produkce i edičních záměrů.

Vystavovatelé především nabízeli řadu klasických atlasů světa.
Od firmy Westermann z Německa byl Diercke Weltatlas. Atlas
údaji přímo oplýval. Na 275 stran bylo naplněno mapami, plá-
ny, schématy, grafy. Nebylo údaje, který by nebyl převeden do
grafické formy. Jako příklad uvedeme vyznačení míst, kde by-
ly lidmi založeny požáry, kde jsou analfabeti, kolik si kdo v ur-
čitém místě vydělá, vývoj města a kdy byly postaveny domy.
Uvedená firma Georg Westermann spolu s firmou Kiimmerly
+ Frey prezentovaly Mezinárodní atlas (lnternationaler Atlas),
kde mapová část byla na 288 listech s následujícím rozděle-
ním: mapy reliéfu I: 48 mil., ev. I: 24 mil., politické mapy I: 12
mil., fyzické mapy I: 6 mil., ev. 1:3 mil., geografické regiony
I: I mil., mapy měst I: 300 tis. Rejstřík spolu s dalšími údaji na
200 stránkách obsahuje 160 tis. názvů. Redakci atlasu měl
Rand Mc Nally & Co. v Chicagu, tisk byl obstarán v Milanu.

Z mnichovského nakladatelství Droemer Knaur byl k dispo-
zici Atlas světa (Knaurs Atlas der Weltj v novém aktualizova-
ném vydání z roku 1994 (první vydání v r. 1987). Atlas byl
tištěn u Agostiniho v Novaře. Obsahuje 74 map a k jednotli-
vým mapám je připojena bibliografie. U Bartholomewa
v Edinburghu vyšlo 14. vydání Knaursova velkého atlasu světa
(Knaurs grosser Weltatlas) o 260 mapových listech tištěných
osmibarevným ofsetem. 231 stran rejstříku obsahuje přes 200
tis. názvů.

Řada atlasů nesla pečeť tvorby ve Velké Britanii. Jedním
z nich byl The Times Atlas of the World. Byl dedikován králov-
ně Alžbětě II. Měl 123 mapových listů a 224 stran rejstříku. Je-
ho mapy byly v podstatě zatříděny do 7 měřítek a to od 1,25
mil. do I: lOmil. S edicí tohoto atlasu bylo započato v roce
1967. Od těch dob se přes reprinty a nová vydání objevil již
20krát. Mezi spoluautory atlasu patři i Československá akade-
mie věd. Byly vydány menší atlasy zejména The Times Atlas of

the World, concise Edition o 146 mapových listech se 67 plány
měst a rejstříkem o 100 tis. názvech. O něco menším byl The
Times Atlas of the World, comprehensive Edition o 123 mapo-
vých listech s 222 stranami rejstříku. Atlas byl dedikován krá-
lovně Alžbětě II.

Atlasy menšího rozsahu nabízela z Velké Britanie též firma
George Philip, a to Phi/ip's concise World Atlas se 128 mapami
a Philip 'sfami/y World Atlas s 48 mapami.

V češtině se objevilo 4. aktualizované vydání Velkého atlasu
světa, který vydala Kartografie Praha. Nejpodrobnější český
atlas má 137 stran barevných obecně zeměpisných map, 24
stran geografických údajů podávajících přehled o geografic-
kých rekordech, státech světa, největších městech, nejkratších
vzdušných vzdálenostech z Prahy a řadě jiných zajímavostí,
122 stran rejstříku se 75000 názvy, vznikl ve spolupráci s na-
kladatelstvím Cartographia Budapest. Také firma GeoCenter
Praha nabízela Velký atlas světa s 80 mapovýmí listy, lexiko-
nem o zemích a kontinentech, doplněný tematickýmí mapami
o přírodě,

2. Tematické atlasy

Zajímavé bylo sledovat a prohlížet atlasy nasměrované do ur-
čité oblasti. Nebylo jich vystavováno málo. Především musíme
uvést dílo Atlas atlasů (L'Atlas des Atlas). Obsahoval vyobraze-
ní kolekce 74 atlasů, které byly většinou reprodukovápy jako
otevřené, Atlasy pocházejí ze sbírky, kterou vlastní Ustřední
knihovna v Birminghamu. První reprodukcí je Ptolemaiova
Kosmografie z roku 1482. Následuje 10 Ptolemaiových karto-
grafických děl pod různými názvy s vročením 1482 až 1526.
V dalších vyobrazenich se setkáváme s atlasy znamenitých
tvůrců, kterými jsou Abraham Ortelius 1570, Gérard a Corne-
lis de Jode 1593, Gérard Mercator 1610, Jan Jansson 1656, Jo-
an Blaeu 1667 a další. Posledním je The Tímes Atlas vydaný
v Londýně roku 1897. V Ptolemaíově atlase Géographie z r.
1522 se setkáme s vyznačením Boemia. V atlase Mercator-
Hondius z r. 1633 jsou portréty obou kartografů. Znamenité
dílo o 160 stranách vydalo belgické nakladatelství Brepols
v roce 1993 ve francouzské verzi a tiskem v Německu.

Přínosem v kartografické tvorbě v minulosti jsou i faksimile
vzácných kartografických děl. Ministerstvo kultury Ruské fe-
derace vystavílo z fondu Ruské národní knihovny v Petrohra-
dě faksimile titulu Portolan Atlas von Battista Agnese (1546).
Atlas obsahuje 17 map, má překrásné ílustrace včetně klečící-
ho Atlanta s globem a Římana odměřujícího vzdálenost. Na
jedné mapě se setkáme v Praze s českým králem. Faksimile
o 700 exemplářích bylo tištěno v Grazu, kde provedli i vazbu,
včetně umístění malého kompasu na vnitřní stranu zadní des-
ky.

Český autor Ivan Kupčík připravil pro nakladatelství Wer-
ner Dausien v Hanau dílo o starých mapách Alte Landkarten.
Je zde 74 černobílých a 30 barevných reprodukcí kartografic-
kých děl, mezi nimi M. Klaudiána, Karla Kořistky i Václava
Hollara. Publikace je neobyčejnou cennou pomůckou pro sbě-
ratele map.

Některé atlasy kartograficky zobrazily historii. Dr Felipe
Fernández-Armest s dalšími odborníky zpracoval velký atlas
o tom, jak byl poznáván svět - The Times Atlas of World Ex-
ploration. O podniknutých cestách nás informují obrazy, ilu-
strace a mapy spolu s textem až po současnost, cestě na Měsíc
a vyhlídkách do budoucnosti. První vydání atlasu vydaného
Times Books bylo tištěno v italské Veroně u Mondadoriho.
Objemný atlas má 286 stran.

Mezi vystavovateli byla i Jihoafrická republika. Nabizela
atlas, který obsahoval mapy jižní Afriky: Oscar l. Norwich:
Maps of Southern Africa, I. vyd. Johannesburg 1993. Atlas pod-
chycuje v obrazech a na mapách, jak tato část kontinentu byla
v průběhu staletí zobrazována. První mořeplavci, kterými byli
Henry Navigátor (1394-1458), Bartholomew Diaz, který se
sem dostal v roce 1488, Vasco de Gama v roce 1498 a další
zpravidla nechali zhotovit kresby jižniho cípu Afriky, zvláště
mys Dobré naděje. První kartografický záznam je v Ptolemaio-
vě Kosmografii z r. 1482. Prvni mapa jižní Afriky byla publiko-
vána v Lyonu Melchiorem a Gasparem Treschelem v roce
1535 na podkladě řady map Martina Walssemiillera z r. 1513.
Následuje práce rytce, tiskaře a nakladatele Théodora de Bry
(1528-98). Jsou tu mapy Willema Janszoona Blaeua
(1571-1638) z roku 1635, Vicenza Maria Coronelliho
(1650- 1718) z r. 1688, Henri Abrahama Chatelaina
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(1684-1743) z r. 1719. Poslední je mapa od W. Peppera z r.
1858.
Pro cestovatele v budoucnu a astronomy připravil český au-

tor A. Rukl Atlas Měsíce (Mondatlas). Setkáme se v něm s 84
detailnimi mapami. Povrch Měsice je rozdělen na 76 mapo-
vých sekcí. Každá sekce je podrobně vyobrazena a popsána.
Mapa č. 45 nese název "Anděl". Atlas vydal W. Dausien v Ha-
nau.
Dějinám lidstva je věnován Knaursův historický atlas světa

(Knaurs neuer historischer Weltatlas). Je v něm možno sledovat
pismem i obrazem např. dějiny v Evropě od r. 6500 př. n. 1., až
po současnost. Dočkal se již 4. vydání. Má 600 map a ilustrací
na 360 stranách a rejstřík s více než 20 tisíci odkazy.
Vystavovatel Odeon Oxford University Press měl na stánku

OxJordský atlas moderních světových dlijin. České vydání při-
pravíl Odeon Praha. Atlas je věnován dějinám celého světa.
K těmto atlasům se přípojovala díla věnovaná náboženství.

Jedním z nich byl Historický atlas křesťanstvi (Atlas ďhistoire
de l'église), který sledoval na 257 mapách a schématech křes-
ťanství od jeho počátku po současnost. Na tvorbě se podílelo
70 autorů. Atlas vydalo nakladatelství Brepols z Belgie. Z pro-
dukce Times Books jsme zaznamenalí The Times Altas oj the
Bible ve velkém vydání o 254 stranách a v menším o 151 stra-
nách.
O kartografické ztvárnění, jakými jazyky se ve světě hovoří

se postaral ve Velké Britanii nakladatel Routledge a vydal
Atlas oj the Worlďs Languages. První vydání v roce 1994 má
113 velkých map a 372 stran textu. Svět tu je rozdělen do 8 sek-
cí a potom již podrobně, jak se kde hovoří. Atlas tíštěný
v Hong Kongu ocení lingvisté.
Objevila se i militaria. Izraelské velvyslanectví prezentovalo

Atlas o arabsko-izraelském konfliktu. Martin Gilbert kartogra-
ficky zobrazil všechny střety počínaje 1000 roků př. n. I. až po
rok 1993. Mapy jsou černobílé na 146 stranách.
Ke studiu dějin druhé světové války vyšel v květnu 1989 The

Times Atlas oj the second world War od Johna Keegana. Po
úvodních stránkách se vlastní mapová část nachází od str. 28
až 207. Mapy podchycují stav po I. světové válce, Evropu v le-
tech 1929-1939, Čínu 1920-1931, Japonskou expanzi
1931-1941, fašismus v Evropě 1922-1939 atd. Na str. 187 je
zákres poslední fáze situace kolem Prahy dne 2. května 1945,
poslední pozice 3. US armády a tři ukrajínských frontů (I, 2,
4).
Zvláštní kapitolu tvořily atlasy jako součást encyklopedie.

Primát vede Encyclopedia Britannica založená v roce 1786.
Atlasy, jako samostatné svazky, jí však začaly doprovázet až
od roku 1970. Od těch dob již následovalo 15 vydání - po-
slední v roce 1992 s 288 mapami. Od roku 1986 atlas vychází
každoročně. Edici má na starosti WiI1iam A. Cleveland. Atlas
byl vytištěn v USA.
Také ve Francii se objevila v roce 1989 encyklopedie o 10 dí-

lech. Jedním ze svazků je Velký atlas moří (Le grand atlas de la
mer). Po úvodu, kde se začíná obrazovou historií např. zrození
Venuše od Botticelliho (1445-1510), vyobrazení Henryho Na-
vigátora (1394-1458) i vzpomínkou na Julia Vernea následují
od strany 64 až 320 již mapy.
Z americké produkce World Book International v Chicagu

byl k vidění Atlas světa (World Book Atlas) jako doplněk ke svě-
tové encyklopedii (World Book Encyc1opedia), která vychází
od roku 1917 ve 22 svazcích. Každý rok ji připravuje a revidu-
je na tři tisíce odborníků. Atlas má 400 velkoformátových map
a podává globální informace o geografii, fauně, floře a obyva-
telich Země.
Francouzská firma Hachette Education připravila atlasy pro

děti - Benjamin atlas vydaný v roce 1991 o 75 mapách a Juni-
or atlas o 85 mapách. Pro děti od 6 do 10 let má nakladatelství
Nathan Atlas des 6-10 ans autour de la terre a vypravili jej
krásnými ilustracemi 50 map. Velký dětský světový atlas, jehož
autorem je Dirk-Holger Teichmann byl ve stánku Grafických
závodů Svoboda.

Autoatlasy dnes tvoří objemné knihy, neboť neobsahují pouze
mapu silnic a dálnic, ale mnoho dalších údajů o servisu, par-
kovištích, čerpacích stanicích i doporučených trasách pro ces-
tování atd. Firma GeoCenter měla ve svém stánku Shell Atlas
94/95 v rozsahu 612 stran. (Mapy České a Slovenské republiky
jsou v měřítku I: 300 tis.). V atlase se můžeme setkat se všemi

cestovními údaji: občerstvením, servisem, sítí čerpacích staníc
firmy Shell v ČR, kilometráží, odbočkami, parkovišti, ale
i s PSČ. Jiným byl Velký autoatlas firmy Volkswagen a Audi
(Der grosse Volkswagen und Audi Atlas 93/94;. Samostatně byl
k dispozici Autoatlas Evropy 1:800 tis. v tvrdé vazbě i Automa-
pa éR v témže měřítku.
Moskevské nakladatelství Voskresenije vydalo v roce 1993

Autoatlas pro Evropu a Asii. Pokrývají se jím komunikace ve
Svazu nezávislých států, pobaltských zemí a z části zemí souse-
dících. Nakladatelství ADAC v Mnichově vydalo Der ADAC
Atlas Deutschland-Europa 1992/93. Atlas-kniha má 948 stran
a 660 mapových listů. Obsahuje tudíž vše, co je spojeno s ces-
továním až po plánování rekreace.
Ve stánku grafických závodů Svoboda byl k vidění Autoatlas

Německa a Evropy ve vydáni 93/94 a 94/95.

Kartografie Praha vystavovala, nabízela a prodávala. Kromě
Velkého autoatlasu CR a SR v českém a německém vydání na-
bídka obsahovala kompletni sortiment turistíckých map
I: 100000 a jednotlivé listy I: 50000, automapu ČR I: 500 tis.,
novou mapu Hrady a zámky ČR I: 500 tis., automapy evrop-
ských států a plány českých i evropských měst. Široká nabídka
dělo Praze obsahovala mj. i novinku Průvodce historickým
centrem Prahy, pro milovníky starých map nově vydané tituly
Strahov a Malostranské zahrady. Pro školy bylo nabízeno no-
vé vydání Školního atlasu světa a řada nových sešitových škol-
ních atlasů pro jednotlivé ročníky základní školy. Prospekt
uváděl další velmi bohatý sortiment kartografických děl.
Vydavatelství Naše vojsko v Praze v edici turistických map

nepo~račuje. O to víc se snaží Vojensk.V kartografický ústav
(VK U) v Harmanci. Jeho doménou jsou turistické mapy
I: 50000 z území ČR, které zpracovává pro Klub českých turis-
tů, vydává ve vlastní produkci, zpracovávané na podkladě vo-
jenských topografických map. Turistícké mapy z území Slo-
venské republiky jsou vyhotovované v novém kartografickém
pojetí stínovaného terénu, v letním a zimním koloritu a ve slo-
venské a německé mutaci. Do ediční činnosti patří reliéfní ma-
py, autoatlasy, kde je zpracován Autoatlas Slovenské republí-
ky a samostatně bude i Ceské republiky, oba ve formátu A4 ve
spirálové vazbě. Do edice patří i automapy evropských států.
Kartografické vydavatelství Geodézie Brno, a. s., uvádi jako

novinku edici regionálních map I: 50 000 z ČR. Kromě plánů
měst jsou v prodeji faksimile historických map a rytin.
U firmy GeoCenter mohl návštěvník shlédnout široký sorti-

ment map i praktickou ukázku výroby glóbu. Vystaveny byly
regionální mapy České a Slovenské republiky i ostatních
evropských států, turistické mapy, plány měst včetně průvod-
ců. Novinkou byl plán Prahy I :20000 spolu s ostatními obce-
mi'j rozměru 140x 120 cm. Tématickou novinkou byla Mapa
PSC v ČR v měřítku I: 500000, jejímž autorem je sám vedoucí
firmy Ing. Hruška.
V Praze působí firma Marco Polo, se širokou nabidkou 'ma-

pových děl zejména nakladatelství Mairs Geographischer Ver-
lag. Z cestovních map tu nalezneme distanční mapy, autoatla-
sy s udanými výškami mostů, průjezdnostmí, objížďkami atd.
Ceský vydavatel KadeL prosazuje české verze mapových děl
a tak se setkáme s 20 průvodci v češtině.
Maďarská Cartographia vystavila Zeměp}sný atlas vydaný

v roce 1992 s mapovou části na 171 listech. Udaje o státech, je-
jich znacích, vlajkách a rejstřík vydaly na dílo o 464 stranách.
Je zpracován také Atlas dějin, který kromě světových dějín se
zaměřil na karpatskou oblast - Maďarsko. Je třeba pozname-
nat, že byla zastavena edice kartografických informací Cartac-
tual.
Vídeňská firma Freytag + Berndt se zastoupením v Praze,

chystá na rok 1994 průvodce Pražským hradem. K vidění byl
globus s lupou - svítící - zeměpisný a nesvítící - politický.
Nahlédli jsme do 35 atlasů světové produkce a osmi stánků

kartografických vydavatelů. Přesvědčili jsme se zvláště o boha-
té emisi atlasů. Prohlídka kartografických děl s nepřeberným
množstvím knih každého náštěvníka potěšila.

Doc. Ing. Vladimír Kraus, CSc ..
Praha
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TOMEŠ, J.-CHMELÍŘOVÁ, H.-JELÍNEK, R.-KOPAČ-
KA, L.: Atlas - dnešní svět. Praha, TERRA 1993. 56 S., 69 kar-
togramů, 12 anamorfních map, 17 grafů.

(048) 912 (0844)

Soukromé nakladatelství TERRA PRAHA uvedlo na trh pub-
likaci "Atlas - dnešní svět". Autorský tým, vedený RNDr. Ji-
řím Tomešem, připravil zajímavou publikaci, v níž podává
přehled o polítickém a ekonomickém vývoji světa v posledním
dl!ceniu.

Obsah atlasu je rozdělen do pěti kapitol, znázorňujících
- politickou situaci (přehled států a závislých území, formy

státní moci - polítické rozdělení, struktura politických sil
ve světě a v Evropě, federativní státy, mezinárodní integra-
ce),

- ozbrojené síly a konflikty (zde by byl spíše vhodnější název
"vojensko-politická situace"); formou kartogramů a ana-
morfovaných map je zde vyjádřena vojenská síla (velikost
armád), výdaje na zbrojení (v podílu zbrojnich výdajů na
hrubém národním produktu), stav vojenské výzbroje ve svě-
tě a v Evropě, ozbrojené konflikty a ohniska napěti a jader-
né vyzbrojování; součástí této kapitoly je mapa světa nazva-
ná "Nacíonalismus a separatismus", která se poněkud vy-
myká základni tematice této kapitoly a odráží někdy sub-
jektivni názory autorů, např. při hodnocení významnosti et-
nických a náboženských konfliktů a projevů autonomísmu,

- obyvatelstvo, v níž formou anamorfních map, karto gramů
a grafů jsou zobrazeny základní demografické údaje (pří-
růstky obyvatelstva, hustota zalidnění, populační vývoj, vě-
kové složení, úmrtnost, podíly městského obyvatelstva, ja-
zykové skupiny, náboženství a vzdělání obyvatelstva, rozdě-
lení příjmů a hranice chudoby),

- hospodářství; tato část atlasu je nejrozsáhlejší - formou
anamorfních map, kartogramů a diagramů jsou znázorněny
údaje o hrubém národním důchodu, těžbě, produkci hlav-
ních průmyslových odvětví, energetice, údaje o dopravě, vý-
vozu a dovozu, o cestovnim ruchu a o zaměstnanosti a výži-
vě obyvatelstva,

- životní podmínky a zdravi obyvatelstva a životní prostředí;
tato tematika zahrnuje rozšiření AIDS (zde mohla být pou-
žita jednotná stupnice výskytu na 100000 obyvatel v členě-
ní <0,1, 0,1-1, atd.), zdravotnictví, vodní hospodářství,
znečištění životního prostředí emisemi a chráněná území;
na konci kapitoly je zařazen graf "Ukazatel sociálně-ekono-
míckého rozvoje", který by spíše patřil na závěr kapitoly
o hospodářství.
Kartografické zpracováni provedla s. r. o. AKVA-KART.

Poněkud nezvykle zde působí podání mapy světa (např. na
str. 4), kde by mapa měla být opatřena alespoň zde zeměpís-
nou sítí. Rovněž na následujících mapách světa mohlo být
upraveno měřítko tak, aby umístěni Nového Zélandu bylo po-
lohově správné. Vhodné by rovněž bylo, aby v atlasu použitá
měřítka představovala celé násobky základního měřítka;
u map na formátu A5 však měřítko z této řady vybočuje. Kar-
tolitografické zpracování atlasu je provedeno kvalitně, i když
i zde se vyskytují drobnější chyby. Tak např. na mapce Evropy
(str. 7) chybí v plošce Maroka síť v purpuru (srvn. se str. 6), na
str. 17 u mapy č. I je vytrhaná plocha a síť v purpuru v prosto-
ru Jížní Ameriky apod. Jednotlivé kapitoly jsou v atlasu odli-
šeny barevným lemováním stránek; tato zásada je však poruše-
na u str. 4, kde lemovka by měla být tištěna v purpuru, str. 27,
kde lemovka by měla být v barvě žluté; lemovka u str. 53 je vy-
tištěna omylem ve 100% azuru (měla být v rastru).

Tisk atlasu v Polygrafii, a. s., vykazuje u některých stran ne-
přesnosti v lícování barev (např. str. 6, 7, 18, 21, 24 apod.).
Atlas má atraktivni obálku, zvolená vazba VI plně vyhovuje
účelu atlasu.

Celkově je atlas zpracován velmi dobře. Je významným obo-
hacením kartografické produkce, podávajícím originálním
a názorným způsobem obraz současného světa.

Doc. Ing. Miroslav Mik§ovský. CSc ..
katedra mapování a kartografie FSv ČVUT v Praze

Przegllld Geodezyjny, 1993, č. 9
Pawlik, L.: Geodetická služba i hospodařeni s pozemky v rám-

ci prováděni reformy (diskusní příspěvek), s. 3-4.
Konieczny. J.: Transformace fotogrammetrie, s. 5-8.
Pachuta, S.: Budou v Polsku Euro-inženýři?, s. 9-10.
Czochanski. M.: Informační systém o území - na příkladu voj-

vodství Lodž, s. 14-15.
Dobrzynski. A.: Setkání polských geodetů v Lesczynské oblasti,

s.15-16.

Przegllld Geodezyjny, 1993, č. 10
Baranowska. I.: FIG před 20. kongresem v Melbourne, s. 3-6.
Pakula-Kwiecinska, K.: Japonské elektronické tachymetry

SOKKIA, s. 6-8.
Urbaniak-Biernacka, U.: Na pozadí vzdělávacího programu

zeměměřických fakult, s. 8-14. .
Danielski, A.: GEO-INFO - zlatá medaile INFO-SYSTEMU

'93 - jeden rok po implementaci, s. 14-16.

Przegllld Geodezyjny, 1993, č. 11
Barlik, M.: První polsko-španělský gravimetrický experiment,

s.3-4.
Rogowski, J. B.-Kujawa, L.-Piraszewski. M.: Rychlá statícká

měření - nová technologie měření pomocí GPS, s. 5-8.
Harasimowicz. S.-Noga. K.: Odhad hodnoty příjmu z orné

půdy ve Švýcarsku, s. 8-10.
Gil, J.: Referenční systém v kinematickém modelu dislokací,

s.14-15.
Pachuta. S.: Jak dosáhnout titulu Euro-inženýr?, s. 16-18.
Kasowicz. J.: Sieniawa - Farah (Afghánské poznatky ze

60. let), s. 18-21.
Wisniewska, J.: Perspektivy spolupráce mezi systémy GLO-

NASS a GPS, s. 23.

Przegllld Geodezyjny, 1993, č.12
Zielinski. J. B.-Jaworski, L.: EUREF - základní evropská tri-

gonometrická síť, s. 3-6.
Figurski. M.-Maj. K.: Počítačové modelování sítí v systému

PC ARC/INFO, s. 6-8.
Andrzejowski. Z-Przewlocki. S.: Analýza a zhodnocení měřic-

kých postupů v procesu určování vertikálních posunů po-
mocí nivelace z nestabilních stanovišť, s. 8-10.

Szumski. Z: KORDAB - projektování a měření za pomoci
počítačů, s. 14-18.

Smialowska- Uberman. Z: Leasingové smlouvy v procesu pri-
vatizace státních podniků, s. 18-20.

Obsah ročníku 1993, s. 22-24.

Przegllld Geodezyjny, 1994, č. 1
Adamczewski. Z: Model hodnocení státních pozemků ve Var-

šavě, s. 3-6.
Kwasniak. M.-Proszynski. W: Identifikace kinematického re-

ferenčního systému na příkladu nivelační sítě jedné epochy,
s.6-9.

Koreleski. K.: Současné tendence v metodice hodnocení inten-
zity vodní eroze, s. 11-15.

Betke. D.: Systém PRARE, s. 19.
Sas. A.: Redukce opakované nivelace s ohledem na deformace

hladinových ploch, s. 22-23.
Janusz. J.: Určení odchylek bodů s využitím zrcadlových

efektů, s. 23-24.

Przegllld Geodezyjny, 1994, č. 2
Harasimowicz. S.-Noga. K.: Hodnocení hodnoty prIJmu

z hospodářských budov na švýcarských farmách, s. 3-6.
Szumski. Z: Počítač, zeměměřič a Zlotý, s. 6-9.
Oleksiak, M.: Blaise Pascal o měření, s. 15-16.

Geodezija, kartografija, zemeustrojstvo, 1993, č. 1
Vstupní data pro FERMA-EF a FERMA-G, s. 3-14.
Banov. B.: Pozemková reforma v Bulharské republice - tech-

nické problémy a cíle, s. 14-16.
Penkov. M.-Andonov. G.-Stoeva. A.: Hodnocení zeměděl-

ských pozemků a jejich využití v tržních podmínkách,
s.16-18.

Zafirov. P.-Marinov. K.: LANDKAD - programový systém
pro topografické modely, kata str a realokací, s. 18-19.
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Stojkov. v.-V'/ev, D,: Normální konformní kuželové zobraze-
ní a možnosti jeho aplikace v naší zemi, s. 20-23.

Zeger, H.-Mi/ev, G,-Minčev. M.: GPS - měření na území
Bulharska spojené s evropským referenčním systémem a lo-
kální geodynamíkou, s. 24-26.

Kacarski. 1.: Optimalízace sítě v netopografické fotogramme-
tríi, s. 27 -28.

Geodezija, kartografija, zemeustrojstyo, 1993, Č. 2
Ko/ev. G.: Pozemková reforma a pozemková regulace, s. 3-4.
Koceva, Ch.: Plán rozdělení pozemků podle technologie systé-
mu TELUS, s. 5-8.

Čonov. G.- Georgiev. S.: Vypracování plánů pro rozdělení po-
zemků pomocí grafického systému AutoCAD, s. 8-10.

Ivanovo f.: Aplikace fotogrammetrie pří rozdělování pozemků,
s.II-14.

Dži!s ·n. Ch.: Katastrální geodetícký snímek v roce 2000,
s.15-17.

Daska/ova, M.: Konformní kuželové zobrazení pro rotační
elipsoid s minímálními deformacemi, s. 18-20.

Stojanov. L.: Dvě nová řešeni diskrétni geodetické úlohy týka-
jící se hranic, s. 21-23.

Darakčiev. c.--Čapanov. Ja.: Zpracování série observací poří-
zených zenitteleskopem řetězcovou metodou, s. 24-27.

Berljant. A.: Odhalení provedené na mapách, s. 28-31.
Bojadžiev. B.-Stejanov. S.: Bezpečnost práce při geodetických
pracech, s. 31-32.

Geodézia és ~artográfia, 1993, Č. 4
Papp-Wáry. A.: Mapy pro znalosti, činnost a rozvoj. Meziná-
rodní konference ICA v Kolíně, s. 205-213.

Ebner, H. - Detrekoi. A.: Digitální fotogrammetrie se zařízením
pro zobrazení rámu a řádek, s. 219.

Vincze. L.: Měřické úkoly spojené s kompenzací a reprivatiza-
cí, s. 220-224.

Raum, F.: 100 let měřických kanceláří, s. 224-227.
Mentes, Gy.: Zaznamenávání pohybů terénu pomocí horizon-
tálních kyvadel při zatěžovací zkoušce mostu přes Váh v Se-
redi, s. 227 -230.

Hargitai. R.: Důlně-geologické prostorové modelování pomocí
geostatic~ých metod, s. 231-236.

Tremmel. A.: Vědecká činnost ve Vojenském kartografickém
institutu, s. 237-241.

Honyi. E.: Ortografie geografickýcn názvů, s. 242-243.
Výroči - před 40 lety byli graduováni první zeměměřičtí
a geofyziJ'ální inženýři v Maďarsku, s. 244-247.

Detrekoi, A.: Zasedání Maďarské akademie věd - 1993, s.
247-248.

Szádeczky-Kardoss. Gy.: Zasedáni vědecké komise pro geodé-
zii Maďarské akademie věd, s. 248.

Adám. J.: Činnost subkomise pro kosmickou geodézii Maďar-
ské akademie věd v období 1988-1993, s. 248-250.

G.eodézia és Kartográfia, 1993, Č. 5
Adám. J.: Mezinárodní konference o zřízení jednotných evrop-
ských geodetických základů. Budapešť, 17-20. května 1993,
s. 265-274.

Tay/or, D. R. F.: Moderní kartografie a geografie: konvergence
nebo divergence? s. 274-280.

Mester. L.: Od aukce ke vstupu titulů. Zkušenosti z pozemko-
vého úřadu v oblasti Heves, s. 281-284.

Bácsatyai. L.: Konverze výpočtu z budapešťského systému ste-
reografické projekce do rakouského Gauss-Krugerova zo-
brazení I (M34), s. 284-288.

Nagy. S.: Vlnová prognóza frekvencí GPS v ionosféře,
s.288-293.

Kardos. I.-Frey. S.: Umístěni družic pomocí měření časové
synchronizace, s. 293-297.

Horváth. K.: Historický přehled určování pozemní refrakce,
298-302.

Honyi. E.: vývoj názvů ulic od minulého století do dnešní do-
by, s. 303-304.

Fo/di. E.: Spelování názvů ulic a sídel, s. 304-308.
Szádeczky-Kardoss. Gy.: Reorganizace vědecké komise pro
geodézii Maďarské akademie věd, s. 310.

Gazsó, M.: Izostatické určení prohnuti svislice podle Z. Zajzo-
na, s. 310-315.

SEZNAM MAPOVÝCH ZNAČEK
Základní mapy ČR 1 :10000

ISBN 80-901212-3-3

Doporučená cena: Kč 69,-

SEZNAM MAPOVÝCH ZNAČEK
Základní mapy ČR 1 : 25 000

Seznamy mapových značek Základní mapy
ČR 1 :10000 a Základní mapy ČR 1 :25000 stano-
ví obsah uvedených map a jeho kartografické
znázornění. Obsahují úplný výčet zobrazova-
ných předmětu a jim odpovídajících mapových
značek spolu s podrobnými pokyny pro použí-
vání značek.

V mapách jsou zobrazena sídla a jednotlivé
opjekty, komunikace, vodstvo, porost a povrch
pudy, hranice a ohrady, terénní reliéf a body po-
lohového a výškového bodového pole.

Seznamy dále obsahují vzory a typy písma
používané pro popis v mapách. Pokyny pro po-
pis jsou doplněny výčtem používaných zkratek.

V závěru seznamu mapových značek je uve-
den abecední rejstřík předmětu zobrazených
v mapách.

Uvedené publikace muzete zakoupit nebo objednat
v prodejnách map katastrálních úřadů:

19800 Praha 9, Bryksova 1061; tel. 02/864 754
37086 České Budějovice, Lidická 11;

tel. 038/728 772 23
303 39 Plzeň, Radobyčická 12; tel. 019/355 34-8, I. 266
36005 Karlovy Vary, Sokolovská 167; tel. 017/417
40007 Ústi nad Labem, Krčínova 797/2;

tel. 047/472 46-7
53002 Pardubice, Havličkova 1000; tel. 040/511 665
60151 Brno. Malinovského nám. 3; tel. 05/42213034
74655 Opava, Praskova 11; tel. 0653/214 360, I. 222



MGE je prvním GIS pracujícím na bázi
operačního systému Windows NT.

Přináší kompatibilitu mezi platformami

DOS • Windows NT • UNIX.
Plná funkčnost MGE se tak může uplatnit
i na Vašem GIS pracovišti.

V současné době již MGE na osobním
počítači provádí sběr a aktualizaci dat,

zpracování rastru, topologické analýzy,
digitální modelování terénu či přípravu
mapových vystupů. Ještě letos bude k

dispozici na standardní platformě Intel i
MGE Parcel Manager, základ pro

digitální katastrální systém.

Tabe/áml
.... {)...••....................

INTErG H
Solutionsfor the Technical Desktop

Intergraph ČR, Podbabská 20,16046 Praha 6, tel. (02) 331 81 00, fax (02) 2431 1742
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