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Geoinformatické modelování
s topologickým generalizačním algoritmem

Doc. Ing. Dalibor Moravec, DrSc.,
katedra kartografie a geoinformatiky PřF UK,
Praha

Kartografie vždy používala pro tvorbu mapové produkce postupy, které lze nazvat modelováním. V současnosti představuje
podstatu kartografického a geoinformatického modelování vývoj a modifikace struktur dat. Generalizace je kartografickým
a geoinformatickým modelováním, jehož výchozí systém je obvykle existující kartografický model. Modelování nad systémem
kartografických a geoinformatických oblastí. Transformace systému oblastí do neorientovaného grafu. Popis topologického
generalizačního algoritmu. Zpětná transformace generalizovaného grafu do systému oblastí. Aplikace topologického generalizačního algoritmu pro modelování a simulaci administrativně správního členění krajů České republiky do správních obvodů.

Cartography always used procedures in map production that could be called modelling. Data structure development and modification of data structures represent at present the substance of cartographic and geoinformatic modelling. lts starting system is usually existing cartographic model. Modelling over a system of cartographic and geoinformatic areas. Regional system transformation to not-oriented graph. Description of topologie generalisation algorithm. Backward transformation of
a generalised graph to regional system. Application oftopologic generalisation algorithm to modelling and simulation of administrative division into administrative districts to regions in the Czech Republic.

Kartografie a mladší obor geoinformatika patří k vědním disciplinám, v kterých je modelování včetně simulace vcelku
běžným způsobem zobrazování reality. Kartografie od svého
počátku vytvářela různorodé mapy a mapová díla jako znakové, komunikační, informační a poznávací modely. V těchto
modelech měla obsahová a realizační stránka významnější
místo než stránka formálně logická zejména proto, že nesloužily jen kartografii samotné, ale především uživatelům
z různých sfér společnosti. Jednalo se o modely simulační,
uživateli v praxi verifikované a kartografy vytvářené se snahou po věrohodnosti, přesnosti a aktuálnosti svého obsahu.
Moderní kartografie postupně přechází od prostorově a časově statických modelů k dynamickým, převážně deterministickým, matematickým, poznávacím a řízeným modelům
vytvářeným a fungujícím v prostředí informatických nástrojů, k nimž patří kromě samozřejmých technických prostředků - počítačů a počítačové grafiky zejména programové
vybavení - kartografické produkční a geoinformační systémy. V kartografické tvorbě má zásadní význam kartografická
generalizace jako druh modelování, který přihlíží k účelu,
měřítku, prostoru a grafickým možnostem vyjádření modelu
a uplatňuje metody výběru, zevšeobecňování tvarů, kvantitativních a kvalitativních charakteristik, nahrazování objektů
hromadných značením a kartografickou abstrakci. Současné
kartografické modely mají podobu digitálních bází kartografických dat velmi často v měřítku I: I k realitě a bývají invariantní vůči vizualizacím. Nyní ve zpracovaných kartografických i geoinformatických modelech často nalézáme vzájemnou vyváženost obsahové, formálně logické i realizační
části modelování.

Existuje řada publikací a projektů, které se zabývají obsahem
a funkcemi geoinformačních systémů, jejichž nasazení do typických úloh a problematiky sociálních a geografických věd
znamená značný krok v rozvoji poznání. Termín geoinformační systém používaný v článku zahrnuje geografické informační systémy. Podmínkou nasazení ovšem je, že geoinformační systémy nejsou pokládány za módní záležitost a že
s nimi odborníci zmíněných disciplin umějí pracovat a pracují tvůrčím způsobem. V geoinformačních systémech je
možné pořizovat, organizovat, udržovat, analyzovat, přetvářet a vizualizovat prostorová kartografická, fyzickogeografická a sociálněgeografická data. Výchozími prostorovýmijednotkami pro reálně naplněný geoinformační systém mohou
být třeba katastrální území i v trojrozměrné dimenzi, protože
jejich počet v České republice a jim odpovídající tematická
data mohou být zpracována programovými prostředky špičkových komerčních databázových a geoinformačních systémů.
Zejména geografické informační systémy se svými možnostmi organizovat vektorová a rastrová data ve vrstvách, gridech a po objektech mají rozsáhlé možnosti uskutečnit statistickou a prostorovou analýzu dat i syntetizovat nově
odhalené skutečnosti, jevy, jejich vztahy a závislosti do struktury dat, do vytvářených animací a vizualizací. Samozřejmě
existuje řada úloh, pro jejichž řešení nejsou geografické informační systémy připraveny. Typickým představitelem oné
řady jsou generalizační úlohy. Jedná se nejen o kartografickou generalizaci, ale i o nadřazené úlohy obecné geoinformatické generalizace. V těchto případech je nutno řešení navrhovat a projektovat tak, aby spolupracovala s geografic-
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kými informačními systémy v oblastech pořizování, organizace a vizualizace dat.
Podporu předchozích úvah nalezneme v rozsáhlé knižní
mo~ografické i časopisecké literatuře. Zejména odborné ča~
sopIsY',které se zabývají informatikou, geoinformatikou, kartografil, fotogrammetrií, dálkovým průzkumem Země a digitáln~mi technologiemi v posledních letech přímo oplývají
t~n:a~lk?u budování a využívání geoinformačních systémů,
dlgltalmch modelů a samotného modelování.
ModeloVání je považováno za experimentální informační
proces, v němž se ke zkoumanému systému přiřazuje podle
urči~ých kritérií jiný fyzický nebo abstraktní systém nazývany model. Modelování se zpětným působením na výchozí
systém je simulací. Pojem simulace lze nahradit pojmem modelování, nikoliv však naopak. Pro simulaci je podstatný transfer p~znatk~ ze simulačního modelu zpět na výchozí systém.
Expenment Je považován za pojem nadřazený modelování.
Další významné rysy modelování představují identifikace výchozího systému, algoritmus modelování a věrohodnost
platnost, variabilita a adaptabilita vytvořeného modelu.
'
Návrhu geoinformatického modelování s generalizačním
topologickým algoritmem předcházela analýza řady prací
z kartografie, fyzické a sociální geografie. Po ní bylo konstatováno, že pro aplikaci geoinformatického modelování
sice, ex~stuje ~ada výchozích teoretických a popisných publikaCI,nekdy s Ideou řešení, ale bez rozsáhlého ověření na prostorových a tematických datech. Pokud byly učiněny pokusy
o prostorově exaktní řešení, tak většinou na základě metrického parametru - vzdálenosti a různorodých kombinací tematických parametrů v gravitačním modelu. Konstrukce tematických parametrů ze statistických dat byla samozřejmě
~čelová. Geometrická interpretace potenciálů prostorových
Jednotek nakonec vedla k vícenásobným průnikům kruho~ýc~ ploch a prostorovým reziduím, pro které musí být urco,::anydodatečné podmínky či jiné postupy řešení.
,Reše~í založená na metrickém principu nejsou proto podle
vysledku zkoumaných prací přesvědčivá a použitelná. Analýzy. tematických dat a následná teoretická zobecnění mají
slabmu v nedostatečně organizované a naplněné datové základně. Geografická data jsou sice k dispozici, ale zatím se
v našich podmínkách vyjma zeměměřického resortu a ar~ádní topografické služby věnovala minimální pozornost jeJich zpracování v běžných komerčních geografických informačních systémech. Vhodně vytvořená lokalizační vektorová
a rastrová struktura fyzickogeografických a sociálněgeografických dat složená z tematických vrstev a objektů, kterou
lze efektivně naplňovat a udržovat z dat Statistického úřadu,
Z~měměřického úřadu, dálkového průzkumu, databází minIsterstev a dalších organizací by dovolovala i jen pomocí
běžných funkcí geografických informačních systémů uskutečnit řadu exaktních analýz a zpracovat potřebné regionalizace. Touto cestou se vydala některá zahraniční pracoviště
a mají přinejmenším zajímavé výsledky. Lze předpokládat,
že Státní informační systém, dřív nebo později, přímo či zprostředkovaně vybuduje zmíněnou datovou základnu. Zůstává
jen otázka, do jaké míry budou připraveni a schopni současní
odborníci sociálních věd ona aktuální a komplexní data využívat pro teoretický i aplikovaný výzkum.
3. Struktura

dat geoinformatického

modelu

Jak bylo uvedeno, kartografické produkční a geoinformační
systémy obsahují řadu postupů až algoritmů, kterými můžeme uskutečnit cílené a věrohodné modelování. Tyto postupy a algoritmy mohou být nasazeny na existující a sémanticky naplněné datové struktury nebo datové struktury,

které budou v procesu modelování teprve vytvořeny a pak
naplněny. Aplikace postupů nebo algoritmů vyžaduje znalost
možností a podmínekjejich uplatnění na identifikovaném statickém či dynamickém výchozím systému.
Bohatost kartografických a geoinformatických datových
struktur je ve zmíněných produkčních a geoinformačních
systémech sešněrována do vektorových vrstev, gridů a rastrových dat, nad nimiž lze vytvářet struktury komplikovanějších objektů. Každý objekt je vyjádřen atributy s prostorovou a obsahovou povahou. K prostorovým atributům řadíme
lokalizaci ve zvoleném souřadnicovém systému, vlastní geometrii objektů, geometrické a topologické relace k jiným objektům. Obsahové atributy vyjadřují tematickou náplň - pojmenování objektu, kvalitativní, kvantitativní a popisné
údaje. Pro zobrazení metriky a tvarů je užita euklidovská
dvou či třírozměrná geometrie definováním bodových, čárových, areálových a prostorových útvarů. Topologické relace
sloU~ík podchycení prostorových vztahů mezi objekty bez
poUŽitímetriky. Vyjadřují zejména, zda spolu objekty incidují, sousedí nebo se obsahují. Právě topologické relace mohou být základem kartografického a geoinformatického modelování. Jejich řešení a zpracování je obecný problém na
rozdíl od zpracování tematického obsahu formovaného modelu, který je vždy jedinečný pro konkrétně uskutečňované
modelování.
Topologická konstrukce řady datových modelů i v objektových kartografických produkčních a geoinformačních softwarových produktech často vychází ze souvislého systému
vrcholů, hran a oblastí (obr. 1).
4. Modelování nad systémem oblastí
Máme-li výchozí nebo již odvozený systém oblastí modelovat kartografickou a geoinformatickou generalizací, pak mu
můžeme přiřadit graf, ve kterém vrcholy grafu vyjádříme oblasti a hranami grafu intepretujeme topologické relace sousedství mezi oblastmi. Místo oblastí sousedí nyní v přiřazeném grafu prostřednictvím hran jeho vrcholy.
Obecný graf G definujeme jako trojici (V, h, tO), kde V je
množina vrcholů, H je množina hran a tO je zobrazení incidence grafu G

e:

H ~ Vu (i)

u

(Vx V).
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neorientovanou hranou,

Vzhledem k povaze hran mohou být grafy neorientované
a orientované. Graf je multigrafem, obsahují-li násobné
hrany. Konečný graf je grafem s konečným počtem hran a vrcholů. Stupněm vrcholu neorientovaného grafu rozumíme
počet hran, které s vrcholem incidují.
Ke grafům lze definovat incidenční hranice. Matice jsou
čtvercové s dimenzí n rovnou počtu vrcholů grafů. Prvek incidenční matice je nenulový, existuje-li odpovídající hrana
v grafu. Hodnota prvku matice obvykle vyjadřuje účelové
ocenění hrany. Incidenční matice slouží nejen k popisu grafů,
ale zejména pro uskutečnění grafových úloh pro kartografické a geoinformatické modelování.
Transformace systému oblastí do neorientovaného grafu
proběhne podle jednoduchého předpisu:
• každé oblasti mimo vnější oblast přiřadíme vrchol grafu,
• pro každou topologickou relaci sousedství vyjma relací
s vnější oblastí založíme hranu mezi příslušnými vrcholy
grafu.
Systému oblastí na obr. I můžeme přiřadit graf na obr. 2.
Popis neorientovaného grafu bude dán seznamem výskytů
vrcholů včetně jejich kardinality a seznamem výskytů hran
o dvou položkách pro sousedící výskyty vrcholů. Protože se
jedná o neorientovaný graf, považují se hrany se zaměnitelnými shodnými vrcholy za totožné.
Po generalizaci grafu musíme uskutečnit jeho transformaci
do systému generalizovaných oblastí. Generalizované oblasti
jsou topologickým sjednocením vzájemně sousedících původních oblastí.

Podstata algoritmu spočívá ve vyhledávání hran grafu pro
každý vrchol a testování hodnoty kardinality sousedících vrcholů. Má-li sousedící vrchol vyšší kardinalitu, nemůže výchozí vrchol se svou soustavou incidujících hran vytvořit integrovaný vrchol. Jestliže výchozí vrchol nemá sousedící
vrcholy s vyšší kardinalitou, vzniká integrovaný vrchol s hranami, které neincidují s výchozím vrcholem a jsou převzaty
od původně sousedících vrcholů s nižší kardinalitou. Hrany
incidující s integrovaným vrcholem a sousedícími vrcholy
s nižší kardinalitou jsou vyloučeny z množiny hran a do všech
hran sousedících vrcholů s nižší kardinalitou je na místo jejich výskytu zapsán výskyt integrovaného vrcholu. Vrcholy
s nižší kardinalitou jsou vyloučeny z množiny vrcholů.
Jestliže jsou prohledány a zpracovány výchozí množiny
vrcholů a hran, vzniknou množiny vrcholů a hran generalizovaného grafu, v němž jsou některé hrany a vrcholy vypuštěny. Nově vzniklé množiny vrcholů a hran se stanou výchozími množinami pro další krok generalizace. Algoritmus
může být opakován tak dlouho, dokud není množina hran
prázdná. Tímto způsobem lze dospět ke grafu, který obsahuje právě jediný integrovaný vrchol. V každém kroku algoritmu buď můžeme integrovaným vrcholům ponechat původní kardinalitu nebo přiřadit kardinalitu danou sumou
kardinalit sousedících vypouštěných vrcholů a původní kardinality vrcholu.
Topologické omezení algoritmu tak, aby zachoval graf
s více vrcholy, můžeme stanovit různě, buď zadáním minimálního počtu hran pro integraci vrcholů nebo váhou danou
množstvím incidujících hran pro integrovaný vrchol nebo
podmínkou, že již integrovaný vrchol nemůže být dále integrován. Omezení algoritmu může být také realizováno metricky volbou maximálně možné vzdálenosti dané délkou cest
v grafu jako součtu délek příslušných hran nebo kritériem limitní váhy z kardinalit vrcholů podle tematických dat původních oblastí. Topologické, metrické a tematické omezení
může být kombinováno s různými hladinami účinnosti.
Pro neorientovaný graf může být kardinalita vrcholů stanovena topologicky, to znamená stupni vrcholů. Když po prvním kroku generalizace vyšetříme původní a generalizovaný
graf, zjistíme, že integrované vrcholy vznikly z původních
vrcholů až n-tého stupně, kde stupeň znamená počet hran incidujících s vrcholem. Integrovaným vrcholům přiznáme stupeň, který měli souhrnně jejich předchůdci v původním grafu
nebo stupeň integrovaných vrcholů určíme jako sumu všech
jejich původních hran. Ostatní tedy neintegrované vrcholy
nazveme vrcholy O-tého stupně. Protože byl u všech vrcholů
původního grafu proveden pokus o integraci, můžeme prohlásit vrcholy aspoň prvního a vyšších stupňů za zárodky budoucích generalizovaných areálů. Zjišťování zárodků můžeme realizovat nejen na původním grafu, ale také na grafech,
vzniklých po jednotlivých krocích generalizace. Počet zárodků odpovídá dané konfiguraci původního grafu, nemůže
být zvýšen a naopak bude každým dalším krokem generalizace snižován. Topologicky stanovenou kardinalitu vrcholů
a integrovaných vrcholů lze statisticky vyhodnocovat vůči
kardinalitě vrcholů určené z tematických dat. Existence korelace a nalezení regresních vztahů má význam pro konkrétní
aplikaci modelování s topologickým generalizačním algoritmem.
Pokud řešíme generalizaci orientovaného grafu, pak získáme shodný výsledek jako u generalizace neorientovaného
grafu, je-li stanovení kardinality vrcholů u neorientovaného
grafu a ocenění hran u orientovaného grafu založeno na stejném principu.
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Teoreticky popsané modelování, v něm figuruje pro kartografii a geoinformatiku obecně použitelný topologický generalizační algoritmus, bylo prakticky uplatněno pro řešení
administrativně správního členění krajů Ceské republiky.
V každém kraji mají totiž vzniknout správní obvody s centrálnímisídly. Podmínky určení centrálního sídla a příslušného správního obvodu byly na počátku řešení stanoveny
značně vágně. Správních obvodů mělo být 2 až 3x více než
rušených okresů a každé centrální sídlo správního obvodu
mělo být přirozeně spádové pro ostatní sídla správního obvodu. Vzdálenost sídel od centrálního sídla neměla být větší
než 20 km po slušné komunikaci. Správní obvod měl mít kolem 25 000 obyvatel, přičemž se předpokládalo, že sídla s desítkami tisíc obyvatel vytvoří velké správní obvody. Od začátku bylo zřejmé, že není dostatek času na řešení a že musí
být nalezen jednotící a nestranný postup určení správních obvodů a jejich centrálních sídel. Protože navržené řešení bude
posuzováno veřejností, nemohlo mít formu teoretické studie
s návodem na realizaci variant, ale mělo být konkrétní, všem
srozumitelné a jediné. Jeho posouzení mělo probíhat a probíhá ve všech 6 260 obcích Ceské republiky, z nichž každá
může vyjádřit svou představu příslušnosti ke správnímu obvodu včetně návrhu na vytvoření zcela nového správního obvodu. Postup volený odborem pro reformu veřejné správy
ministerstva vnitra je bezesporu výrazně demokratický a vycházející z přesvědčení, že zkušenosti a znalost místních poměrů má přednost před rozhodováním shora. Tomuto politickému a iterativnímu přístupu odpovídá snad jen jediná
možnost v oblasti teorie, a to geoinformatické modelování
včetně simulace.
Modelování vychází především z lokalizace základních
územních jednotek obcí Ceské republiky. Do řešení vstupují
administrativní hranice základních územních jednotek a statistická data vztažená k obcím. Tematická data byla aktualizována k začátku roku 2000.
Východiskem se stalo řešení na bázi topologických relací
sousednosti v systému základních územních jednotek a jeho
transformace do neorientovaného grafu. S iterativním vývojem dílčích modelů a jejich praktickou verifikací docházelo
ke zpřesňování původního zadání. Byla zpracována sada generalizačních programů s modifikovanými postupy vytváření
generalizovaného grafu s ohledem na omezení algoritmu topologicky, metricky i pomocí tematických atributů obcí,
z nichž lze různou konstrukcí stanovit jejich kardinalitu váhu a posléze limitní váhu jako váhu jisté obce v nerostoucí
posloupnosti obcí.
Fungování generalizačního algoritmu s limitní váhou 3500
určenou zjišťováním zárodků je ukázáno na obrázcích. Obrázek Tznázorňuje výchozí situaci. Uvnitř základních územních jednotek jsou uvedeny indexy a váhy obcí. Obrázek 4
dokumentuje první generalizační krok, obrázek 5 druhý krok
a na obrázku 6 je znázorněna situace po generalizaci. Obdobně se dá předvést fungování generalizačního algoritmu se
všemi dalšími možnými omezeními. Výsledky jsou analogické.
Generalizační algoritmus může být omezen také metricky
zadáním limitní vzdálenosti mt;zi centrální obcí a nejodleh~
lejší obcí budoucího správního obvodu. Toto řešení je možné,
avšak může při nevhodných geometrických konfiguracích základních územních jednotek vést k vytváření správních obvodů ve tvaru blízkém kruhu. Metrické charakteristiky je žádoucí použít až po vytvoření správních obvodů. Jestliže
metrická charakteristika přesahuje jistou mez, lze modelo-

vání opakovat se sníženou limitní váhou nebo se změněným
topologickým omezením. Tvrzení platí zejména pro dopravní dostupnost mezi obcemi a centrální obcí správního
obvodu. Řešení dopravní dostupnosti může být založeno na
zkoumání nejkratších cest v neorientovaných grafech silniční
a železniční sítě správního obvodu. Toto ideální řešení na komunikační síti a šetření možností místní dopravy lze uskutečnit až po získání potřebných dat. Parametry místní dopravy
jsou ovšem vysoce proměnné s časem a závisejí na umístění
výrobních kapacit, úřadů, školských, zdravotních a dalších
organizací. Dá se předpokládat, že místní doprava bude respektovat změnu přepravních požadavků obyvatelstva. Totéž
platí pro rekonstrukce a výstavbu silniční sítě. Předpokladem
řešení dopravní dostupnosti je ovšem znalost administrativních hranic správních obvodů, takže šetření dopravní dostupnosti je možné uskutečnit až jako následný krok po integraci základních územních jednotek do správních obvodů.
Zpracování dopravní dostupnosti musí být provázeno zjišťováním, jaký počet nebo procento obyvatel správního obvodu
má ztíženou nebo neúnosnou dopravu do centrální obce.
Základní územní jednotky obcí jsou soustavami historicky
vzniklých katastrálních území, které spolu nemusí bezprostředně souviset. Geometrické tvary základních územních
jednotek respektují fyzicky geografickou tvářnost a dopravní
síť konkrétních prostorů. Základní územní jednotky sousedící s mnoha dalšími základními územními jednotkami obsahují obvykle sídlo s velkým počtem obyvatel, pokud se nejedná o bývalé nebo současné vojenské prostory. Základní
územní jednotky s velkými sídly vznikaly historicky spojováním původně samostatných katastrálních území tak, jak
byly obvykle začleňovány do rostoucího sídelního celku.
Tento poznatek je významný pro určení zárodků správních
obvodů. Výjimečně existují situace, kdy katastry či katastrální celky základní územní jednotky netvoří souvislý celek
a mohou být modelovacím algoritmem zařazeny do různých
správních obvodů. Příkladem jsou Luhačovice, jejichž tři katastrální celky byly topologicky omezeným algoritmem logicky zařazeny ke třem spádovým obcím - Zlínu, Uherskému
Brodu a Slavičínu. Toto řešení je obecně racionální, avšak
s ohledem na zvyk či další místní zvláštnosti až nepřijatelné.
V těchto případech je proto nutné respektovat názory a vzájemnou dohodu příslušných orgánů místní samosprávy.
Jinou potíží vyšetřování kardinality a integrace správních
obvodů je výchozí stav, kdy spolu bezprostředně souvisejí
základní územní jednotky regionálně významných obcí,
z nichž některé byly třeba okresními městy. Typická je tato
situace pro souměstí Liberec-Jablonec nebo Zlín-Otrokovice.
Algoritmus bez dalšího omezení by mohl při nestanovení
vhodné limitní váhy Jablonec přiřadit do správního obvodu
Liberce a Otrokovice do správního obvodu Zlína. V principu
je takové řešení možné a také asi efektivní z hlediska výkonu
samosprávy. Je ale známo, že uvedené řešení není přijatelné
pro existující rivalitu mezi obcemi, a proto algoritmus počítá
se zachováním sousednosti obdobných základních územních
jednotek a odpovídající vrcholy neorientovaného grafu akceptuje jako centrální obce správních obvodů.
Mezi základními územními jednotkami krajů nalézáme
bývalé nebo i současné vojenské prostory. Pří vytváření
správních obvodů může nastat situace, kdy správní obvod narůstající od centrální obce zahrne vojenský prostor a šíří se
dále. Centrální obec sousedního správního obvodu je sice topologicky vzdálenější, avšak obyvatelstvo obcí za vojenským
prostorem do ní dojíždělo, protože dopravní spojení přes vojenský prostor neexistovalo nebo bylo nevyhovující. Tyto
a další podobné situace jsou řešitelné identifikací vojenského
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prostoru, která v generalizačnímu algoritmu zastaví nárůst
správního obvodu za vojenský prostor.
Obdobně lze řešit problémy překážek a předělů jakéhokoliv typu. V případech předělu daného vodním tokem bez
nebo s minimem mostů, lze situaci signalizovat předem z prostředí digitální fyzickogeografické mapy, pokud mapa existuje.
Jestliže problém předělů a překážek zobecníme, pak po jejich vyhodnocení z báze geografických dat můžeme vytvořit systém souvislých množin základních územních jednotek
obsahujících překážky a předěly a označit směry, v nichž je
šíření správních obvodů žádoucí. Jinou cestou je konfrontace
neorientovaného grafu základních územních jednotek s grafem překážek a předělů.
Jestliže chceme použít ke konstrukci vah obcí tematická
data, můžeme vycházet z existujících statistických dat pro
základní územní jednotky a jejich obce a z dalších šetření.
Konstrukce vah je problémem pro odborníky příslušné vědní
discipliny, stěží lze ovšem očekávat rychlou shodu v názorech. Konstrukce vah by musela být prověřena statistickými
šetřeními v delším časovém horizontu a větším rozsahu. Lze
ovšem prokázat, že většina zjišťovaných statistických údajů
koreluje s počtem obyvatel obcí. Konstrukce vah pouze z tematických dat a bez ohledu na lokalizaci, plochu a geometrický tvar základní územní jednotky i sousedství s přilehlými základními územními jednotkami je možná, ale pakjsou
v řešení zanedbány závažné vstupy. Administrativní hranice
správních obvodů musí být navíc vedeny po hranicích základních územních jednotek, takže upřednostnění topologického omezení v prvotním modelování má racionální důvody.
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Prvotní modelování proto probíhalo bez výběru centrálních obcí správních obvodů. Generalizační algoritmus byl
opakovaně spouštěn s postupným zadáváním počtu hran pro
vytvoření integrovaných vrcholů. Zadání počtu hran kolem
2 až 3 vytváří desítky integrovaných vrcholů, zadáním počtu
hran kolem 12 až 15 se vytvoří několik integrovaných
vrcholů a při zadání ještě vyššího počtu hran třeba nemusí
vzniknout ani jediný integrovaný vrchol. Omezíme-li se v zadání počtu hran na jedinou hranu, získáme z původních grafů
v jednotlivých krajích jak integrované vrcholy, tak zdědíme
řadu vrcholů, které nebyly integrovány, nebo se nestaly integrovanými vrcholy. Tím vznikly již zmiňované zárodky budoucích správních obvodů. Počet zárodků odpovídá daným
konfiguracím původních grafů, nemůže být zvýšen a naopak
bude každým dalším krokem generalizace snižován. Situaci
po prvním kroku generalizace pro jednotlivé kraje ukazují tabulky 1 a 2: V tab. 1 jsou ve sloupcích vyjádřeny počty
vrcholů výchozího grafu neboli počty základních územních
jednotek krajů a počty vrcholů po generalizaci v rozdělení
po intervalech stupňů (O, 28), (1, 28), (2, 28), (3, 28), ... , (28,
28). V tab. 2 jsou uvedeny četnosti vrcholů stupně 0, 1,2,3,
... ,28. Nejvyšší stupeň 28 má například vrchol odpovídající
základní územní jednotce Brno. Po prověření ve všech krajích se prokázalo, že takto vznikly integrované vrcholy, které
odpovídají významným obcím krajů. Četnost integrovaných
vrcholů v intervalu (1,28), což je celkový počet integrovaných vrcholů pro daný kraj, byl jako počet zárodků použit
pro výběr centrálních obcí budoucích správních obvodů z nerostoucí posloupnosti vah všech obcí kraje. Vzniklo-li v kraji
n zárodků správních obvodů, pak se limitní vahou stala váha
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n-té obce kraje. Ve Středočeském kraji byla limitní váhou
váha až 48.obce z nerostoucí posloupnosti. Tematické váhy
obcí byly určeny počtem jejich obyvatel. Průměrný počet
obyvatel na obec v kraji, hustota obyvatelstva a další statistické údaje sloužily jako pomocné ukazatele při vzájemném
porovnávání krajů a přispěly ke změnám limitní váhy v zaokrouhlení na celé stovky obyvatel.
Poté proběhlo opakované modelování ovšem s omezením
již určenou limitní váhou. Byla-li limitní váha příliš nízká
a vytvořené správní obvody měly kumulativní váhu jen v jednotkách tisíc obyvatel, což nastalo právě ve Středočeském
kraji, byla limitní váha postupně zvyšována v souladu s dopravní dostupností. Silniční síť České republiky je sítí s vysokou hustotou, takže šetření dopravní dostupnosti bylo
uskutečněno výpočtem přímých vzdáleností mezi obcemi.
Jestliže došlo ve více správních obvodech kraje k nalezení
obcí, které byly od centrální obce vzdáleny o víc než 20 km
a měly vyšší váhu v tisících obyvatel, proběhlo opakované
modelování s nižší limitní váhou tak, aby se rozšířil počet
centrálních obcí. Iterace byla aktuální až do chvíle, kdy se
ve správních obvodech přestaly vyskytovat příliš vzdálené
obce s tisíci obyvateli.
Věnujme pozornost věrohodnosti, platnosti, variabilitě
a přizpůsobivosti navržených modelů. U věrohodnosti modelu posuzujeme subjektivně a v jistých mezích jeho chování nebo shodu s originálem. Při modelování správních obvodů budeme mezi sebou konfrontovat algoritmické varianty
s různými limitními vahami a varianty vzniklé po korekcích
hodnotitelů. Platnost modelů musíme omezit především geografickými prostory, ve kterých se pracuje, tj. kraji. Jestliže modelujeme v celém prostoru České republiky, dospíváme ke správním obvodům, které porušují reálné
a existující krajské členění. Zde vzniká možnost zvážit, zda
obce, jako Velká Bíteš, náleží Brněnskému či Jihlavskému
kraji, zda měl vzniknout Karlovarský kraj, odpovídají-li
tvary krajů fyzickogeografickým předělům nebo má-li existovat Středočeský kraj. Tato tvrzení vycházejí z uskutečněného modelování správních obvodů v celé České republice. Variabilitu modelování nutno spatřovat ve volbě či
kombinacích generalizačního algoritmu s topologickými parametry, metrickými parametry a množstvím způsobů určení
limitní váhy. Adaptabilita modelu je dána jak prostorově, tak
zejména časově v určení limitní váhy. Příkladem může být
rekonstrukce váhy a určení limitní váhy se zahrnutím dojíždění za prací. V jednom kraji pak mohou být změny limitní
váhy dlouhodobé nebo malé, kdežto v kraji jiném při útlumu
nebo rozvoji výrobních kapacit se může jednat o krátkodobé
a veliké proměny. Modelování správních obvodů založené
na aplikovaném generalizačním algoritmu a se zahrnutím
dojíždění za prací je proveditelné. Problémem je proměnlivost dojíždění za prací, takže průběžná projekce do vymezení správních obvodů by znamenala vysoké reorganizační
náklady.
Uskutečněné modelování bylo posuzováno hodnotiteli,
kteří s ohledem na znalost místní situace navrhli změny ve
výběru centrálních obcí. Změny se obvykle týkaly vyloučení
menších správních obvodů nebo přidání centrální obce tak,
aby se veliký správní obvod rozdělil. V kraji došlo nanejvýše
ke 2 až 3 změnám z počtu kolem 15 centrálních obcí. Příkladem může být doplnění výběru centrálních obcí Vrbno
pod Pradědem a vyloučení obce Příbor v Ostravském kraji.
V několika krajích nebyly provedeny žádné změny - Karlovarský kraj, Pardubický kraj a Zlínský kraj. Po hodnotitel-

ských úpravách bylo realizováno nové modelování se vstupem vybraných centrálních obcí včetně šetření dopravní dostupnosti.
Dosažený stav v Karlovarském kraji dokládají mapové vizualizace. Modelování s topologickým generalizačním a algoritmem na obr. 7, po hodnotitelské úpravě na obr. 8 a po
simulaci dané změnami navrženými obcemi na obr. 9.

Modelování nad systémem oblastí bylo teoreticky odvozeno
až po vývoj programů v jazyce C a nasazení geoinformačního systému ARC/lNFO pro běžné manipulace s daty a vizualizace.
Modelování správních obvodů pro kraje České republiky
představuje konkrétní aplikaci modelování nad systémem
kartografických a geoinformatických oblastí. Výběr centrálních obcí správních obvodů byl uskutečněn iterativní cestou
a kombinací algoritmického řešení s posuzováním hodnotitelů z úrovně ministerstva, krajů a obcí. Zásahy do modelování a po něm ze strany hodnotitelů lze pokládat za simulaci.
Ze simulace podle změn navržených obcemi a z porovnání
starších modelů a modelů následných lze dospět k obecně
přijatelným a definitivním modelům členění krajů do správních obvodů.
Topologický generalizační algoritmus může být aplikován
v kartografické generalizaci pro slučování objektů plošného
typu i jejich náhradu symbolickým znázorněním. Řešení pro
prvky stojatého vodstva, vnitřní strukturu sídel a reliéf byla
částečně ověřena s nadějným výsledkem.
Teoreticky navržené modelování je natolik obecné, že
může být aplikováno jak pro kartografii, tak i pro geoinformatické vymezení oblastí hospodářského, energetického, zemědělského, ekologického, zdravotního a dalších potenciálů.
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Lektoroval:
Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.,
katedra mapování a kartografie FSv ČVUT v Praze

Geodetický a kartografický obzor navazuje na dosavadní tradice a publikuje materiály 14. kartografické konference, která
probíhá v Plzni ve dnech 11.-13. září 2001. Letos již uplyne
34 let od konání 1. kartografické konference v zámku někdejší ČSAV v Liblicích u Mělníka. Sled konferencí v průběhu minulých desítiletí byl následující:
1967 - Liblice u Mělníka, 1969 - Praha, 1972 - Bratislava,
1975 - Brno, 1978 - Banská Bystrica, 1981 - Janské Koupele, 1984 - Bratislava, 1987 - Pardubice, 1990 - Prešov,
1993 - Brno, 1995 - Bratislava, 1997 - Olomouc, 1999 Bratislava.
Obsahová náplň konferencí byla vždy zrcadlem aktuální
problematiky české a slovenské kartografie. Stejně tak je tomu i letos. Dokladem je rozmanitost i bohatost publikovaných článků, jež si vyžádala značné rozšíření běžného rozsahu Geodetického a kartografického obzoru.
Vydavatelé časopisu, Český úřad zeměměřický a katastrální a Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, vítají účastníky 14. kartografické konference a společně s redakční radou i redakcí přejí jednání konference mnoho zdaru.
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Souřadnicové transformace v GIS
a digitální kartografii

Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.,
katedra mapování a kartografie FSv ČVUT v Praze

Souřadnicové systémy používané v ČR, elipsoidy, geodetické datumy, kartografická zobrazení, transformace rovinných a prostorových souřadnic. Výpočetní software MADTRAN a MATKART.

Coordinate systems used in the Czech Republic, ellipsoids and geodetic data, cartographic projections, transformations of
planimetric and space coordinates. Software MADTRAN and MATKART.

Uživatelé i tvůrci technologií GlS (Geografický informační
systém) založených na digitální kartografii, se často setkávají s problematikou různých souřadnicových systémů definovaných v rovině i na povrchu elipsoidu a potřebou jejich
vzájemných převodů s přesností vyhovující GlS. Složitější
situace panuje v oblasti státních mapových děl, která se zobrazují v rozdílných geodetických referenčních systémech
definovaných různým elipsoidem a kartografickým zobrazením [9]. Běžně se používá nestandardní a pojmově nepřesná
terminologie vedoucí k matení pojmů a ve svém důsledku ke
komplikacím např. při digitalizaci obsahu map a převodu naměřených hodnot do zvoleného souřadnicového systému. Totéž a v podstatně větší míře platí o propojování dat lokalizovaných v různých souřadnicových systémech. V dalším
textu proto nejprve uvédeme základní pojmy a jejich vysvětlení. Podrobné informace a vyvození matematických postupů nutno hledat v učebnicích Vyšší geodézie [2], Matematická kartografie [1], Topografická a tematická kartografie 10 [8].
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2.1 Referenční
(zemský) elipsoid - prostorové těleso
vzniklé rotací elipsy kolem její svislé (kratší) poloosy b. Zadává se délkami svých poloos a, b nebo delší poloosou a a reciprokou hodnotou zploštěníf = (a-bVa, kde hodnota l!fčiní
cca 300. Plocha elipsoidu nahrazuje nepravidelný zemský povrch (geoid). Elipsoidů existuje značné množství, na našich
mapách se setkáme s elipsoidem Besselovým, Krasovského
a nově, zejména v aplikacích GIS, se používá hladinový elipsoid WGS84 (World Geodetic System 1984).
2.2 Geografické
(zeměpisné)
souřadnice
- určení
polohy bodu na ploše eliopsoidu pomocí zeměpisné šířky
4J a zeměpisné délky A..Šířka 4J se definuje jako úhel mezi
normálou k ploše elipsoidu a rovinou rovníku. Nabývá hodnot od 0° do ± 90° k severnímu a jižnímu pólu. Délka A.je
úhel mezi rovinou základního poledníku (meridiánu) a poledníku daného bodu. Nabývá hodnot 0°_ 360 nebo
oo± 180°. V geodézii se 4J, A.někdy značí B, L.
0

2.3 Geocentrické
souřadnice
X, Y, Z - prostorové
souřadnice s počátkem ve středu elipsoidu; osa X je vložena
do průsečíku rovníku a roviny základního (nultého) poledníku, osa Z spojuje střed elipsoidu a severní pól a osa X (geodetická orientace os). Transformační vztahy 4J, A, H ~ X, Y,
Z jSou dány výrazy

X = (N+H) cos 4J cos A.,
Y = (N+H) cos 4J sin A.,
Z = (N (l-e2)+H) sin 4J,

Obr. 1 Geocentrický souřadnicový systém elipsoidu
WGS84

kde H je výška bodu nad elipsoidem, měřená po normále,
e2 = (a2-b2)/a2 (e-první excentricita elipsoidu),
N = a / (1-eZ sin2 4J)1I2 (N - příčný poloměr křivosti). Zpětná
transformace X, Y, Z ~ 4J, A, h je složitější a je nutno použít
postupnou aproximaci [2].
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2.4 Rovinné (kartézské)
souřadnice
- určení polohy
v rovině pomocí dvojice rovinných souřadnic X, Y v pravoúhlém (ortogonálním) souřadnicovém systému. Počátek souřadnic a natočení souřadnicových os může mít v rovině při
kartografických aplikacích různé polohy. Je nutno pečlivě
rozlišovat, zda zadaný systém má "matematickou" orientaci
os, tj. kladná osa X se s kladnou osou Y ztotožní pootočením
o 90 proti směru pohybu hodinových ručiček, eventuelně
"geodetickou" orientaci os, kde se jedná o ztotožnění po
směru pohybu hodinových ručiček. V řadě aplikací, např. zobrazení UTM (Universal Transverse Mercator), se používá
symbolika E, N ve smyslu Easting, Northing, tj. rovinné souřadnice narůstající k východu (East) nebo severu (North).
0

2.5 Kartografické
zobrazení
- matematická relace
udávající vztah mezi geografickými souřadnicemi na elipsoidu (l/J, A) (eventuelně na kouli s označením U, Va zpravidla
podstatně jednoduššími zobrazovacími rovnicemi) a rovinou
zobrazení (X, Y).
Zobrazovací rovnice mající obecný tvar X = f (l/J, A) a Y =
= g (l/J, A) se vyvozují z požadavků kladených na vlastnosti
zobrazení (např. konforrnita, ekvivalance ploch, ekvivalence
délek v určitém směru aj.). K zobrazovacím rovnicím existují i jejich inverzní tvary, umožňující zpětný výpočet l/J, A.,
při znalosti X, Y v rovině.
2.6 Geodetické
datum - určení modelu zemského tělesa
(koule, elipsoid, geoid) jeho tvarem, velikostí, umístěním
a orientací vůči zemskému tělesu. Geodetické datum může
být" horizontální" - elipsoid a jeho referenční bod, na kterém byl astronomicky orientován a "vertikální", používající
známý či odhadnutý průběh geoidu ve smyslu nulové hladinové plochy. K určení datumu bylo třeba znát v minulosti je-
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den, ale v současnosti mnoho základních bodů, kde byly astronomickými, geofyzikálními i terestrickými metodami měřeny údaje potřebné k určení parametrů datumu. V čase se
geodetické datum mění!
2.7 Souřadnicový
systém - v oboru zeměměřictví je
jím soubor níže uvedených údajů:
- Geodetické datum (elipsoid, jeho referenční bod, datum určení).
- Souřadnicový systém geografických souřadnic l/J, A (včetně
volby základního poledníku).
- Zobrazovací rovnice (včetně voleb v nich použitých konstant).
- Souřadnicový systém rovinných souřadnic X, Y (včetně
umístění počátku systému X, Y do obrazu geografické sítě,
orientace os a matematických úprav souřadnic X, Y v rovině zobrazení (posuny počátku, násobení konstantou redukující délkové zkreslení aj.).

3.1 Souřadnicový
systém S-JTSK je určen - Besselovým elipsoidem z roku 1841 s referenčním bodem Herrmanskogel (zeměpisné délky se určují od ferrského poledníku), zobrazovacími rovnicemi dvojitého konformního
kuželového zobrazení v obecné poloze (Křovákovo zobrazení) a volbou redukční konstanty 0,9999 pro snížení vlivu
délkového zkreslení (při vložení počátku souřadnicového
systému do obrazu kartografického pólu aj.). S-JTSKje použit na Základní mapě České republiky 1:10 000, 25 000,
50 000, 100 000 a 200 000, jejich odvozeninách a v digitální
databázi ZABAGED (Základní báze geografických dat). Nevýhodou systému S-JTSK je jeho národní charakter (Česko,
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G E O S O F T / MATKART - program TP106 (verze 2000/02)
hromadna transformace souradnic
rovinne souradnice se vkladaji v metrech
sfericke souradnice se vkladaji jako stupne minuty vteriny, oddelene mezerou
predvolba vstupnich souradnic
1
2
3
4
5
O

rovinny system x,y
rovinny system x,y
sfericky Fi,Lambda
sfericky Fi,Lambda
sfericky Fi,Lambda
konec vypoctu

(5-JT5K civilni)
(5-42
vojensky)
(Besseluv
elipsoid)
(Krasovskeho elipsoid)
(WGS84
elipsoid)

nazev bodu - fiktivni bod nekde v CR
y-jtsk
= 777777
x-jtsk
=1111111
G E O 5 O F T / MATKART - program TP106 (verze 2000/02)
hromadna transformace souradnic

bod
Y-sjtsk
X-jtsk
Fi-bessel
Lambda-bessel
X-42(pas 33)
Y-42(pas 33)
Fi-kras
Lambda-kras
Fi-wgs84
Lambda-wgs84

fiktivni bod nekde v CR
777777.00
1111111.00
49 26
17.50
14
4
21.64
5478836.84
3432789.50
49 26
16.42
14
4
23.98
49 26
15.02
14
4
17.78

Slovensko). Lze očekávat, že ve sjednocující se Evropě nebudou pro GIS obsahující data z území dvou či více sousedních států národní systémy příliš podporovány a bude se přecházet na systém WGS84.
3.2 Souřadnicový
systém S-42 je určen - Krasovského elipsoidem z roku 1942 s referenčním bodem Pulkovo
(zeměpisné délky se měří od Greenwiche), zobrazovacími
rovnicemi Gaussova- KrUgerova zobrazení s opakovatelností
vždy pro šestistupňové poledníkové pásy, při vložení osy
X vždy do obrazu středového poledníku příslušného pásu,
úpravou souřadnice Y přičtením konstanty 500 km a dále
předřazením čísla pásu před posunutou souřadnici Y. S-42 je
použit na vojenských topografických mapách 1:25 000,
50 000, 100 000, 200 000 a 500 000, jejich odvozeninách
a v rámci Vojenského informačního systému území vytvářeného Geografickou službou armády České republiky. Zpřesněná verze S-42 nese označení S-42/83, v současné době však
česká armáda, v důsledku členství ČR ve vojenské alianci
NATO, přechází na systém WGS84; systém S-42/83 bude
zřejmě používán pouze pro vědecké účely.
3.3 Souřadnicový
systém WGS84 je světový geodetický referenční systém pevně spojený se zemským tělesem.
Počátek a orientace os X, Y, Z jsou realizovány pomocí 12
pozemních stanic se známými přesnými souřadnicemi, které
nepřetržitě monitorují dráhy družic systému GPS-NAVSTAR
(Global Positioning System - Navigation System with Time
and Ranging). Systém byl původně definován Ministerstvem
obrany USA pro obranné účely, dnes je celosvětově použí-,

vanou technologií prostorové lokalizace zájmových objektů
s pevnou polohou i objektů pohybujících se v čase a prostoru
(navigační systémy lodí, automobilů, letadel, a dokonce i mobilních telefonů!).Elipsoid WGS84 (obr. 1) je pro souřadnicové výpočty určen hodnotami svých poloos, tj. a = 6 378
137 m, b = 6356752,31425 m ifl = 298,257223563). Počátek souřadnicového systému X, Y, Z je vložen do těžiště
Země s přesností cca 2 m. Malá poloosa Země (osa Z) je
totožná s osou rotace Země v roce 1984. Přesnost určení
geocentrických souřadnic při použití technologie GPS je
cca 0,5 m. Tato přesnost plně vyhovuje potřebám vojenství,
navigace, digitální kartografie a GIS. Pro převod geografických souřadnic do roviny se používá zobrazení UTM.
UTM (obr. 2) pokrývá zemský povrch mezi 800jižní šířky
a 84 severní šířky. Každý šestistupňový poledníkový pás
má vlastní souřadnice, osa N je vložena do obrazu osového
poledníku, osa E do obrazu rovníku. Teorie zobrazení, tj.
tvar zobrazovacích rovnic, je zcela totožný s Gauss-KrUgerovým zobrazením použitým u našich moderních vojenských map. Odlišný je však nejen použitý elipsoid, ale zejména korekční faktor délkového zkreslení zvolený v UTM
hodnotou 0,9996, kterou se přenásobí vypočtené souřadnice E, N. Důvodem je snížení délkového zkreslení v oblasti poledníkového pásu, kdy osový poledník nemá jednotkové zkreslení jako v S-42 (je nezkreslen), ale 0,9996, což
je měřítkový faktor, kterým se přenásobují souřadnice E,
N vzešlé ze zobrazovacích rovnic. Pro odstranění záporných znamének se k souřadnici E přičítá konstanta 500 km,
rovněž tak k souřadnicím N se na jižní polokouli přičítá
konstanta 10 000 km.
0
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MAPPING DATUM TRAN8FORMATION
Select Local Datum
DATUM
Provisional South American 1956
Provisional 80uth Chilean 1963
Puerto Rico
Pulkovo 1942
Qatar National
Qornoq
Reunion
Rome 1940
8-42 (Pulkovo 1942)
8-42 (Pulkovo 1942)
S-42 (Pulkovo 1942)
8-42 (Pulkovo 1942)
S-42 (Pulkovo 1942)
8-42 (Pulkovo 1942)
8-42 (Pulkovo 1942)

+t Hilite

============

COUNTRY
Venezuela
Chile (Near 53°8) (Hito XVIII)
Pue~to Rico, Virgin Islands
Ruseia
Qatar
Greenland (8outh)
Mascarene Islande
Italy (8ardinia)
Hungary
Poland
Czechoslavakia
Latvia
Kazakhstan
A1bania
Romania

<Enter> to 8elect
<Esc> to Exit

Transforming from WG8 84 to 8-42 (Pulkovo 1942)
Czechoslavakia

FROM
Latitude
[49]

° [26]

TO
Latitude
49°26'16.5"N

, [15. O] " [n]

Longitude
14]° [ 4]' [17.8]" [el
Easting
432,693 m
Northing
5,476,507 m

Longitude
14° 4'23.9"E
U T M

GRID

Easting
432,816 m

·Zone
33

Zone
33

Northing
5,476,646 m

DATUM TRAN8LATIONS
Cly =
121 m

V geodézii, kartografii, mapování, GlS se běžně setkáváme
s celou řadou souřadnicových systémů, elipsoidů, kartografických zobrazení. Uveďme např. řešení potřeby zpracování
souřadnicových údajů z jiného státního území, ale i např. potřebu transformace souřadnic z pracovního systému digitizéru do celostátního geodetického souřadnicového systému,
nebo naopak přepočet souřadnic získaných pomocí GPS spojený s vyhledáním příslušného mapového listu, kde leží zájmový objekt a určení jeho polohy v mapě.

Používá se v případě, kdy máme k dispozici soubor souřadnic získaných z relativně malého zájmového území (např. digitalizací jednoho mapového listu, zaměřením území jedné
obce aj.), který je třeba převést do jiného souřadnicového
systému. Zde se nebudeme zabývat otázkou znalosti geode-

tického datumu, zobrazovacích rovnic aj. V praxi se používá
postup, jehož matematickou podstatu zde nastíníme. Vstupní
(získané, naměřené) souřadnice označme indexem in, výstupní (požadované, přepočítané) indexem out. Půjde zde
o transformaci typu

Je vhodná pro rovinné systémy typu X, Y,jejichž počátky jsou
vzájemně posunuty o hodnoty L1x, L1y, souřadnicové osy jsou
vůči sobě stočeny o úhel f3 a ve směrech obou souřadnicových os platí měřítkový faktor m. Transformační rovnice mají
tvar
Xou,
You,

=m

(Xin cos

= m (Xin

sin

f3 - Yin sin f3) + L1x,
f3 + Yin cos f3) + L1y.
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Poznámka. Pro výpočet neznámých veličin k, Liy, m a úhel
{3je nutné znát v souřadnicových systémech IN, OUT soubor identických bodů, (minimálně 2 body-podobnost), tj.
bodů, u nichž známe souřadnice v obou systémech. Vstupní
i výstupní souřadnice jsou ovlivněny různorodou a pestrou
směsicí náhodných i systematických chyb (srážka mapy,
přesnost měření, tj. měřických pomůcek a přístrojů, schopnost operátorů, různorodost zobrazení, rozdílnost elipsoidů
aj.). Je vhodné určit transformační koeficienty z většího počtu identických bodů rozmístěných na okrajích a ve středu
zájmového území. Helmertova transformace k tomu účelu
používá metodu nejmenších čtverců (MNČ presentovaná
střední kvadratickou chybou, anglicky RMS error-Root
Mean Square Error). Další a zejména v GIS hojně používanou metodou jsou transformace afinní a kolineární a transformace polynomické, maximálně 3. řádu. Každá z těchto
metod má své výhody i problematické vlastnosti [7].

publiky, či zvoleného souřadnicového pásu. Mimo tuto oblast je použití této metody transformace nevhodné a může
vést k matematicky nepřesným výsledkům [2, 8]. Tuto metodu používá např. software MATKART.

Obecně použitelný výpočet platný pro celý elipsoid; jeho
přesnost záleží na přesnosti určení parametrů 7-mi prvkové
Helmertovy transformace. Výpočetní postup je zde poněkud
složitější než v předchozím případě.
- Převod rovinných souřadnic [X, Y]S-JTSK na zeměpisné souřadnice [1/1, Alnesse!>
.
- převod zeměpisných souřadnic [1/1, Alnessel na geocentrické
souřadnice [X, Y, Z]Besse!>
- Helmertova prostorová transformace [X, Y, Z]Bessel ~ [X, Y,
Z]Krasovský,

Podobnostní transformace geocentrických souřadnic v prostoru řeší vztah mezi dvěma elipsoidy, jejichž centra jsou od
sebe v prostoru posunuta o hodnoty L1X, LiY, L1Z, dále je třeba
uvažovat náklon osy X o úhel a, osy Yo úhel {3a osy Z o úhel
ya "měřítkový" faktor q, zohledňující relaci zploštění obou
elipsoidů, q = 1 + m, je délkové měřítko. S ohledem na počet neznámých (tři posuny centra, tři úhlové rotace, jedna
změna měřítka) se toto řešení označuje jako 7-prvková prostorová (3D) podobnostní Helmertova transformace, daná
rovnicemi

=

Xout (1 + m) (Xin + Y Vin - {3Zin) + k,
Yout = (1 + m) (-yXin + Vin + a Zin) + Liy,
Zout = (1 + m) ({3 Xin - a Vin + Zin) + L1z.

Poznámka. V geodetické literatuře se posuny udávají v metrech, úhlové hodnoty stočení, které jsou velmi malé, se udávají v řádu vteřin, do vzorce se dosazují v radiánech, zkreslení (změna měřítka) se udává v řádu 10-6.
4.3 Transformace
mezi
covými systémy

geodetickými

souřadni-

Častou úlohou je znalost vstupních souřadnic X, Y např. v S-JTSK a požadavek na jejich přepočet např. do S-42. Zmíněnou úlohu lze řešit několika postupy. Oba systémy se liší
zobrazením i elipsoidem. Lze zvolit dva postupy.
4.3.1 Transformace s použitím diferencí zeměpisných
souřadnic
- Převod rovinných souřadnic [X, Y]S-JTSK na zeměpisné souřadnice [1/1, A]Besse!>
- přičtení diferencí (oprav) Lil/l, LiA, tj. I/IKrasovský= I/IBessel+ LiA,
AKrasovský = ABessel + LiA,
- převod zeměpisných souřadnic [1/1, A]Krasovský na rovinné
souřadnice [X, Y]S-42,
- neznámé hodnoty oprav Lil/l, L1A se pro zájmové území zjistí ze znalosti souboru identických bodů v obou systémech,
tvořících transformační klíč, kde je vhodné aplikovat polynomickou funkci 2. stupně (kvadratická transformace)
nebo 3. stupně (kubická transformace). Volba vyššího
stupně polynomu zpravidla již nepřináší zvýšení přesnosti
výpočtů, ale naopak často vede k numerické nestabilitě řešení. Oblast transformačního klíče pokrývá celé území re-

- převod zeměpisných souřadnic [1/1,
souřadnice [X, Y,]S-42'

A]Krasovský

na rovinné

Kromě znalosti zobrazovacích rovnic je především nutno
znát hodnoty sedmi parametrů Helmertovy transformace,
které lze získat z odborné literatury; jsou publikovány i na
webovských stránkách. V optimálním případě jsou oficiálně
poskytovány jako úřední informace státních zeměměřických
služeb. V jednodušším případě se pro transformaci použijí
pouze tři parametry posunu centra, viz MADTRAN [5].

Jedná se o komplexní výpočetní software dlouhodobě vyvíjený autorem článku. MATKART je komplex softwarových
řešení orientovaný na potřeby digitální kartografie a GIS.
MATKART má modulární stavbu a v současné době je z uživatelského hlediska tvořen třemi základními moduly. Modul
TRANSFORMACE řeší zejména převody mezi různými
souřadnicovými systémy v rovině i na ploše elipsoidu. Moduly ZM (základní mapy České republiky) a TM (vojenské
topografické mapy) řeší výpočty v kladech listů středních
měřítek státních mapových děl České republiky.
MATKART byl vyvinut především pro potřeby digitální
kartografie a GlS. Obsahuje proto především globální řešení, tj. taková, kde jedním matematickým vztahem, byť
mnohdy značně složité konstrukce, řešíme výpočetní úkony
na libovolném místě České republiky. S tím souvisí limitní
přesnost výpočtů, která se pohybuje v rozmezí decimetrů
až metrů, tj. nepřesáhne hodnoty, které by byly graficky významné, např. v nejpodrobnější topografické mapě měřítka
1:10 000. Jádrem systému MATKART je programová jednotka čítající několik tisíc programových instrukcí a desítky
podprogramů a funkcí. Systém MATKART lze provozovat
v operačním systému DOS i WINDOWS a zabudovávat do
systému řízení prostorové datové báze GIS. Systém MATKART je v České republice používán desítkami uživatelů
a je na různé úrovni implementace použit v programových
a kartografických produktech např. ARCDATA, GEPRO,
HSI, Geodézie Liberec (Geobáze), aj. Výpočetní protokol
- viz obr. 3.

Jedná se o programové řešení sloužící pro přepočty souřadnicových systémů z lokálních geodetických datumů do
WGS84 a zpět. Program MADTRAN (Mapping Datum
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Transformation) byl vytvořen opět především pro vojenské
účely, cílem je rychlost a přehlednost výpočtů. Přesnost výpočtů je zpravidla v řádech metrů, uživatelský komfort při
práci s programem není příliš vysoký, výsledky výpočtů však
lze ukládat do souboru.
Softwareový systém MADTRAN je napsán v jazyce PowerBasic, první verze byla vytvořena v rámci americké vojenské topografické služby pod vedením DMA Defense
Mapping Agency, Fairfax, Virginia, USA). Jeho první aplikace byla použita ve vojenské operaci Storm Desert. V současné době lze podrobné informace o tomto programu,
včetně jeho volného stažení z Internetu, nalézt na webovské
stránce NIMA (National Imagery and Mapping Agency,
Washington, USA). Program MADTRAN lze volně šířit,
včetně dokumentace MADTRAN User's Guide, rovněž obsažené na Internetu, obsahující podrobný návod k práci s programem.
Do MADTRAN lze vkládat pozici zájmového bodového
prvku pomocí zeměpisných souřadnic (Global Position), souřadnicemi UTM nebo polohovým kódem hlásné sítě UTM.
Místní souřadnicový systém (Local Datum) se vybírá z bohatého seznamu. výstup z MADTRAN - viz obr. 4.

Souřadnicové transformace užívané v GIS jsou zpravidla
aplikovány pro data prostorově lokalizovaná na úrovni map
středních měřítek, tj. v rozmezí 1:10 000 až 1:200000, kde
typickým měřítkem je 1:50 000. Připomeňme, že přesnost
polohového obsahu topografických map je cca 0,8 mm v měřítku mapy, pro měřítko 1:10 000 je to hodnota 8 m. Tuto
přesnost nabízené výpočetní programy MATKART
i MADTRAN bohatě splňují, neboť pracují s přesností výpočtů v rozmezí 0,3 maž 3 m, v závislosti na použitém matematickém postupu. Zkušenosti s transformačními klíči pro
příhraniční území České republiky a sousedních států uvádí [3].
Na webu lze nalézt nabídku řady transformačních programů, některé z nich jsou nabízeny jako shareware, tj. lze
je volně používat i šířit. Často se však spíše jedná o díla poloamatérských nadšenců než o solidní softwareovou podporu. K vyhledání zdrojů informací o geodetických datumech a kartografických zobrazeních se doporučuje použít
vhodný internetovský vyhledávač se zadáním např. "Coordi-

Vektorová Základní mapa ČR 1 : 50000
odvozená ze ZABAGED

nate TransJormations, ... Computations ", "Geodetic Datums ",
"Cartographic Projections" aj.
Zájemcům o tuto problematiku se doporučují stránky
CERCO a MEGRIN, obsahující popis aktivit státních evropských zeměměřických služeb v oblasti digitální kartografie, GlS a vyšší geodézie. Za kvalitní webovské stránky
možno považovat informace MAPREF-Stefan A. VOSER,
Peter H. DANA z austinské university v Texasu, European
Petroleum Survey Group aj. I když je Internet velmi cenný
nástroj vyhledávání informací z oblasti jakékoli lidské činnosti, opět je vždy nutno kriticky hodnotit presentované informace a snažit se, aby každý získaný údaj byl ověřen minimálně ze dvou nezávislých zdrojů.
Příspěvek byl zpracován za podpory výzkumného záměru
MSM 210000007: Komplexní inovace technologií v geodézii
a kartografU.
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Vektorová Základní mapa ČR 1 : 50 000 vznikne odvozením ze 7ABAGED. Upravený a doplněný značkový klíč. Struktura dat
a technologický postup digitální tvorby. Automatizované a ruční generalizační procesy. Tvorba výškopisu s využitím digitálního modelu terénu. Tiskové a digitální výstupy.

Vectorial Base Map oj the Czech Republic at 1 : 50 000 will originate by derivation Jrom 7ABAGED. Adjusted and completed code oj map symbols. Data structure and technological procedure oj digitised Jorming. Automated and manual generalisation procedures. Creation oj hypsometry using digital terrain model. Print and digital outputs.
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Základní mapa ČR 1 : 50000 (dále jen ZM 50) je státním
mapovým dílem ve smyslu nařízení vlády č. 116/1995 Sb.
Její tvorba probíhá podle příslušných technických předpisů
[1, 2, 3]. Území ČR pokrývá celkem 217 mapových listů,
které jsou aktualizovány po blocích s cyklem obnovy 5 let
(obr. 1).
Okolnosti jejího vzniku a další vývoj jsou popsány např.
v [5, 6]. ZM 50 se postupně stala podkladem pro řadu tematických map, které mají mnohdy charakter tematických
státních mapových děl (např. Přehled trigonometrických
a zhušťovacích bodů 1 : 50 000, Přehled výškové (nivelační)
sítě 1 : 50 000, Základní vodohospodářská mapa ČR 1 : 50 000,
Silniční mapa ČR 1 : 50 000, Mapa základních sídelníchjednotek ČR 1 : 50 000, Geologická mapa 1 : 50 000, Mapa ložisek nerostných surovin 1 : 50 000, Půdní mapa 1 : 50 000
aj.).
V letech 1994-1998 bylo do ZM 50 doplněno zahraniční území. Podkladem pro doplnění zahraničního území
byly kopie z tiskových podkladů topografických map sousedních zemí. Polohopis a vodstvo byly rytinou převedeny
do značkového klíče ZM 50, výškopis byl doplněn montáží kopií z tiskových podkladů příslušných topografických
map.
ZM 50 je aktualizována podle Mapy změn 1 : 50 000 kyvadlové, podle tematických map a rovněž podle Základní
mapy ČR 1 : 10 000 (dále jen ZM 10). Přesnost ZM 50 se
v posledních dvou letech zvýšila využitím grafického výstupu v měřítku 1 : 50 000 ze Základní báze geografických
dat (ZABAGED). Zvláště pří aktualizaci podle ZABAGED
se ukazují nevýhody nejednotného topografického základu
ZM 50 se ZM 10. Rozdílná je především výškopisná složka.
U polohopisu jsou rozdíly shledávány hlavně v místech, kde
byly předchozí aktualizace ZM 50 provedeny pouze podle
pohledového zákresu změn.
ZM 50 je od svého vzniku kritizována pro svou značnou
obsahovou střídmost a příliš hrubý a schematizovaný značkový klíč. Proto se již od 70. let uvažuje o nové generaci
ZM 50. V roce 1990 byly připraveny technické předpisy [4],
podle nichž měla být nová ZM 50 odvozována ze Základní
mapy ČR 1 : 25000 (dále jen ZM 25) nebo ZM 10. Rychlý
postup digitálních technologií způsobil, že se tento projekt
neuskutečnil.
Dnes je zřejmé, že nejvhodnějším datovým zdrojem pro
novou generaci ZM 50 je ZABAGED. ZABAGED bude pravidelně aktualizována a odvozováním jednotlivých map
přímo z ní se budou aktuální data dostávat rychle k uživateli.
Podle [7] byla ZABAGED koncipována jednak pro potřeby
aplikací geografických informačních systémů (GlS) a prostorových analýz, jednak pro automatizovanou tvorbu map
1 : 10 000 a menších měřítek.
V Zeměměřickém úřadu (ZÚ) byla vyvinuta technologie odvození Vektorové Základní mapy ČR 1 : 50 000
ze ZABAGED (dále jen VZM 50). Svým pojetím a obsahem naváže tato mapa na ZM 10, která se ze ZABAGED
vytváří v ZÚ od roku 2000. Tvorba a obnova VZM 50 bude
probíhat v závislosti na aktualizaci ZABAGED - viz obr.
2. VZM 50 bude obsahovat rovněž zahraniční území, které
bude zvektorizováno ze stávající Rastrové Základní 'mapy
ČR 1 : 50000 (dále jen RZM 50) a doplněno o nové
značky.

Značkový klíč ZM 50 byl pro VZM 50 upraven. Celkově
bude mapa méně generalizována, značkový klíč byl obohacen o řadu nových značek, přičemž podoba mnoha značek
byla změněna. Naopak byly zrušeny značky objektů, které
není možno odvodit ze ZABAGED a ani pro ně nebyl nalezen jiný aktualizovaný datový zdroj. Zrušené značky jsou
např. z kategorie vodstva (náhon; opuštěný náhon; odvodňovací a závlahový kanál; plavební kanál) a výškopisu (ravena;
krasový závrt; proláklina; písčitá a hlinitá suť; kamenitá
a štěrkovitá suť). Náhony a kanály budou v mapě vyjádřeny
jako toky.
Pro VZM 50 byly navrženy následující značky:
1.Sídla ajednotlivé objekty - jednotlivý objekt nebo skupina malých objektů rozptýlené zástavby; blok souvislé zástavby; chatová zástavba; zničená budova, rozvalina; ulice;
kostel; hrad; zámek; zřícenina; lyžařský můstek; hřbitov; stadión; elektrické vedení velmi vysokého napětí; dálkový produktovod.
2. Komunikace - neelektrizovaná jednokolejná železnice;
neelektrizovaná vícekolejná železnice; elektrizovaná jednokolejná železnice; elektrizovaná víceko1ejná železnice; úzkorozchodná železnice; železniční vlečka; lanová dráha; železniční tunel; železniční stanice; železniční zastávka;
dálnice; rychlostní silnice; silnice I. třídy; silnice II. třídy;
silnice III. třídy, neevidovaná silnice; dálnice ve stavbě; rychlostní silnice ve stavbě; silnice I. třídy ve stavbě; silnice
II. třídy ve stavbě; silnice III. třídy ve stavbě; udržovaná polní
a lesní cesta; neudržovaná polní a lesní cesta; pěšina; silniční
tunel; most; propustek; lávka; hraniční přechod (silniční, železniční, pro pěší, vodní); letiště.
3. Vodstvo - vodní tok stálý povrchový; vodní tok stálý
podzemní; vodní tok občasný; směr vodního toku; akvadukt;
shybka; jez; přístav; přívoz; vodní plocha; hráz rybníka,
vodní nádrže; usazovací nádrž, odkaliště, zatopená těžební
jáma.
4. Porost a povrch půdy - les; zahrada, sad, okrasná zahrada, park, vinice, chmelnice; louka, pastvina; orná a ostatní
půda; močál.
5. Hranice - státní hranice; krajská hranice; okresní hranice; obecní hranice; hranice katastrálního území (územně
technické jednotky); přibližná hranice jednotky územního
členění státu nebo katastrálního území; oddělené území obce;
hranice porostu a užívání půdy; hranice městského obvodu
(městské části); hranice chráněného území (pouze národní
parky a chráněné krajinné oblasti).
6. Terénní reliéf - vrstevnice základní (interval 1O m); vrstevnice zdůrazněná (interval 50 m); vrstevnice doplňková (interval5 m); vrstevnice pomocná (interval 2,5 m); spádovka;
terénní stupeň, sráz, sesuv půdy, jáma; skalnatý sráz, skály;
jeskyně; kótovaný bod.
7. Popis - město (7 kategorií); obec (5 kategorií); část
města (4 kategorie); část obce (2 kategorie); místní část
(4 kategorie); městská část nebo obvod (3 kategorie); název
katastrálního území; číslo katastrálního území; název chráněného území aj.
Pro popis- byly voleny typy bezpatkového písma.
Plošné značky porostu a povrchu půdy budou znázorněny
pouze hranicí kultury s barevnou výplní bez bodové polohopisné značky. Snahou je, aby mapa nebyla přehuštěna a zů-
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stala i nadále vhodným podkladem pro tematické mapy.
Značkový klíč byl rovněž navržen tak, aby ze ZM 50 mohla
být odvozena Základní mapa ČR 1: 100000 (dále jen
ZM 100) s minimálními úpravami. Dojde tak k úsporám na
počítačovém vybavení i pracovní síle a současně bude zachován aktuální stav dat.
Mapa bude obsahovat rovinnou souřadnicovou síť v S-JTSK a geografickou síť v souřadnicovém systému
WGS84 (World Geodetic System 1984).

Zdrojem polohopisných, výškopisných a některých popisných dat pro VZM 50 je ZABAGED, místní a pomístní názvosloví je přebíráno z databáze geografického názvosloví
GEONAMES [9]. Pouze několik málo prvků (např. názvy
katastrálních území a hranice městských obvodů) je přebíráno z jiných zdrojů.
Struktura dat VZM 50 byla zvolena tak, aby se co nejvíce
blížila původnímu rozdělení jevů do jednotlivých tiskových
podkladů. Data jsou rozdělena do sedmi souborů s mapovým
obsahem: vody, polohopis, výškopis, hranice, značky, plochy, popis. Dále se vytvářejí soubory s prvky pro mapový
rám, s maskovacími prvky a s prvky potřebnými pro osvit
a ofsetový tisk.

Základem technologie VZM 50 je zpracování dat v programovém prostředí MGE / MicroStation. Principy zpracování
mapy v tomto programovém prostředí již byly v rámci Kartografické společnosti několikrát přednášeny a jsou podrobně publikovány v [8]. V tomto článku budou proto popsány pouze ty části technologie, které se liší od technologie
ZM 10.
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Počáteční fáze zpracování dat, tzn. extrakce a resymboIizace prvků s vícenásobnými feature [8] a resymbolizace
podle údajů v databázových tabulkách je shodná pro ZM 10
i VZM 50. Lze dosáhnout časové úspory tím, že se úvodní
část technologie neprovádí znovu, ale použijí se výsledné
soubory ZM 10. Zároveň se tak ušetří čas pro export dat ze
ZABAGED. Úvodní částí technologie VZM 50 je tak spojeníjednotlivých projektů ZM 10 do projektu ZM 50. Do databázových tabulekjsou přitom doplněny další sloupce, které
slouží k výpočtům ploch a délek prvků, které jsou dále tříděny podle velikostních kritérií.
Na obr. 3 je naznačeno technologické schéma tvorby VZM
50. Postupně jsou extrahována data a vytvářeny jednotlivé
soubory VZM 50, v nichž jsou již některé prvky roztříděny
podle výběrových kritérií, které lze exaktně vyjádřit (délka,
plocha). Z takto vzniklých souborů jsou vytištěny plotrové
výstupy, které jsou podkladem pro sestavitelské originály.
Celkem se zpracovává 5 sestavitelských originálů. Nejobtížnější je zpracování sestavitelského originálu polohopisu
a ploch. Proto jsou vyhotovovány v měřítku 1 : 25 000. Pro
tvorbu sestavitelských originálů je důležitým podkladem výtisk ZM 10, vizualizovaný ze ZABAGED, který umožňuje
sestaviteli řešit vzájemné vazby objektů ve všech souvislostech.
Příkladem automatizovaného roztřídění mohou být vodní
plochy. Na plotrovém výtisku pro sestavitelský originál jsou
jednou barvou vytištěny plochy splňující výběrové kritérium
a druhou barvou plochy podměrečné. Sestavitel kontroluje
tento automatizovaný výběr a případně jej koriguje.
Podle sestavitelských originálů jsou poté editovány soubory v počítači.
Zcela odlišně od ZM 10 je pro VZM 50 řešeno vytvoření
výškopisu. Do VZM 50 vstupuje ze ZABAGED pouze malé
množství terénních stupňů, a to pouze ty, které mají v ZABAGED horní i dolní hranu. Úkolem je tedy propojit vrs-
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ZABAGED
polohopis
(včetně vod)

vrstevnice
v intervalu Sm
vrstevnice
v intervalu 10m
vrstevnice
v intervalu SOm
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tevnice přes vypuštěné terénní stupně a zároveň generovat
doplňkové vrstevnice v místech, kde základní vrstevnice dostatečně nevyjadřují terén. (Vzhledem k základnímu intervalu vrstevnic 2 m u ZM 10 je nutno získat doplňkové vrs-

tevnice s intervalem 5 m pro VZM 50 interpolací.) Tuto dílčí
část technologie řešila pro ZÚ firma VARS Brno. Výsledkem
je automatizované dávkové zpracování vrstevnic v programu
MGE Terrain Analyst. Vstupním souborem jsou 3D vrstev-
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nice ze ZABAGED. Z nich je vytvořen model TlN (triangulated irregular networks), který je zpřesněn výškovými body
a výpočtem terénních hran. Z modelu TlN jsou generovány
spojité vrstevnice v intervalech 50 m pro zdůrazněné vrstevnice, 10m pro základní vrstevnice a 5 m pro doplňkové
vrstevnice. Sestavitelský originál potom řeší výběr míst, kde
budou použity doplňkové vrstevnice. Ruční editací jsou odstraněny nedokonalosti generovaných vrstevnic v úzkých
údolích, dále jsou vykresleny terénní stupně a skály a přerušeny vrstevnice přes skály, jámy a terénní stupně. Počet nezbytných ručních editací klesne použitím této technologie asi
na 10 %.
V technologii VZM 50 jsou automatizovaně pomocí dávek prováděny tyto operace:
- spojení projektů ZM 10,
- doplnění sloupců do databázových tabulek,
- extrakty dat do datové struktury VZM 50 a třídění prvků
podle výběrových kritérií,
- přetypování části názvosloví.
Pomocí maker se provádí převzorování čar na uživatelské
styly a resymbolizace čar.

Metody automatizované generalizace dat jsou intenzívně
zkoumány v celém světě [l0]. Naše pracoviště zatím není vybaveno speciálním programem pro automatizovanou generalizaci. MGE není s generalizačním programem standardně
dodáváno a disponuje tudíž velmi omezenými nástroji pro
automatizovanou generalizaci. Z generalizačních úloh lze pomocí MGE provádět filtraci a zhlazování čar a třídění dat
podle velikosti ploch a délek. Větší část generalizace se řeší
u VZM 50 na sestavitelských originálech. Během vývojových prací bylo zjištěno, že většinu prvků lze pro VZM 50
získat přímo editací objektů ze ZABAGED, některé prvky,
jako např. zástavbu a plochy zahrad, je nutno vytvořit kresbou nad příslušnými objekty ZABAGED. Před editací dat se
provádí filtrace podle přesně zadaných parametrů. Poloha
prvku se filtrací nezmění nad zadanou mez. Zároveň se odstraní třetina bodů, avšak v měřítku I : 50 000 se ještě neprojeví tvarové změny. Jsou tím usnadněny ruční odsuny objektů. Tvarové změny objektů jsou prováděny zřídka, a to
pouze ručně. Porovnání obr. 4 a obr. 5 ukazuje náročnost generalizace ze ZABAGED do VZM 50.
Na příkladu souboru vod, polohopisu a ploch bude popsán
způsob odvození jednotlivých objektů.
V souboru vod jsou podle plošného kritéria roztříděny
vodní plochy, ostrovy a bažiny a podle délkového kritéria
jezy. Vodní toky jsou ponechány rozdělené na liniové a plošné
objekty tak,jakjsou v ZABAGED, tj. do šířky 5 mjsou vodní
toky liniovým objektem, nad 5 m plošným objektem. Vznikne
dokonale věrný obraz vodní sítě, tvarově členitější než byl
příliš generalizovaný obraz vodní sítě ZM 50. Tvarové úpravy
toků jsou výjimečné. Ručně se provádí odstranění podměrečných vodních toků podle sestavitelského originálu, editace jezů, akvaduktů ashybek.
V souboru polohopisu se podle délkových kritérií provádí
automatické třídění tunelů, vleček, lanovek a lávek. Do VZM
50 vstupují ze ZABAGED všechny železnice, výběr vleček,
všechny silnice, většina udržovaných cest, ale jen malé množství neudržovaných cest a pěšin. Linie ze ZABAGED jsou
použity též pro ulice, kde se rovněž provádí výběr. Liniové
prvky jsou převzorovány do značkového klíče VZM 50. Tvarové úpravy linií polohopisu nejsou nutné, obraz komunikační sítě má téměř stejnou podobu jako v původní ZM 50.

Provádějí se pouze vzájemné odsuny v místech kolizí. Areál
chatové zástavby je v ZABAGED jedním z areálů účelové
zástavby a charakter areálové značky byl chatové zástavbě
ponechán i do VZM 50. Mosty, propustky a železniční stanice se vkládají do souboru polohopisu ručně. Zástavba je
vykreslována nad příslušnými objekty ZABAGED. U zástavby je použito zjednodušení a zvětšení, neboť zástavba
podél komunikací zobrazená ve skutečné velikosti je většinou zcela zakryta značkou komunikace.
Zároveň s editacemi polohopisu nad již hotovým souborem vod je ručně lícována poloha hranic k odsunovaným prvkům.
Z hlediska generalizace je nejobtížnější a nejpracnější
zpracování ploch. Plochy jsou pro účel editací vedeny ve
formě obvodové hranice a centroidu, přičemž každá hranice mezi dvěma sousedními plochami je zobrazena pouze
jednou. Hranice lesů a luk se přebírají ze ZABAGED, upravují se zjednodušováním, slučováním a plochy nesplňující velikostní kritéria jsou odstraňovány. Tento postup
nelze použít pro plochy zahrad. Jejich příliš těsná vazba na
zástavbu neumožňuje přímou editaci hranice ze ZABAGED, musí být často zvětšeny a kresleny s ohledem na zástavbu. Po editacích hranic areálových objektů se pro účely
grafického výstupu provede transformace plošných elementů na uzavřené polygony bez centroidu, kde je již každá
hranice mezi dvěma sousedními plochami zobrazena dvakrát.
6. Tiskové a digitální výstupy
Vektorová Základní mapa ČR 1 : 50 000 je základní formou
nové generace ZM 50. Bude využívána pro tvorbu tiskových
podkladů mapy v klasické tištěné podobě. Zatím jsou tiskové podklady zhotovovány na osvitové jednotce. Čárové
prvky jsou tištěny z přímých barev (polohopis - tmavošedá,
výškopis - hnědá) nebo 100 % některé z barev CMYK (vody,
popis, správní hranice). Barevné výplně plošných prvků jsou
tištěny procentuálním odstínem jedné barvy CMYK (plochy
vod, louky), případně barevný odstín vzniká soutiskem dvou
barev CMYK (lesy, zahrady). Pro pracoviště digitální kartografie se v budoucnu předpokládá zakoupení digitálního tiskového stroje. Technologie bude potom zkrácena o výstupy
na filmy a pravděpodobně i na tiskové desky.
Dále se předpokládá vytvoření rastrové formy z VZM 50,
která postupně nahradí současnou RZM 50 získanou skenováním tiskových podkladů ZM 50.
Struktura dat VZM 50 umožní pohotově změnit výstup
podle přání uživatele.

V letošním roce již proběhlo ověření technologie tvorby
VZM 50 na dvojlistu Frýdlant 03-12+03-11. Jedná se o list
zasahující i část území Polska. Zahraniční část území tohoto
listu byla poloautomaticky zvektorizována pomocí programu
GEOVEC. Jako vstupní data byly použity soubory RZM 50.
Po porovnání takto vzniklé zahraniční části listu s územím
ČR vizualizovaným ze ZABAGED nebyly shledány podstatné rozdíly. Důvodem je i to, že při doplňování zahraničního území se mnohem citlivěji generalizovalo.
Lze tedy konstatovat, že VZM 50 je možno odvozovat
ze ZABAGED. V roce 2001 bude technologie odzkoušena
celkem na 3 listech. Se zahájením tvorby se počítá v roce
2002.
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Štandardizácia geografických inJormácií v rámci Európskej únie. Geografické inJormačné systémy (GIS) ako časť štátneho inJormačného systému. Strategické ciele, technické zásady, harmonogram úloh a finančné zabezpečenie budovania základnej
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Standardisation oj geographic inJormation in the European Union. GIS as a part oj the state inJormation system Strategie
goals, technical principles, task flow ehart and the financing oj fundamental data base ereation oj GIS in the Slovak Republic.

Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) Slovenskej
republiky (SR) je v zmysle zákona Národnej rady (NR) SR
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii [9] zodpovedný za
vydávanie štátnych mapových diel a zabezpečovanie a prevádzkovanie automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra (AIS GKK) v SR.
Základná báza (ZB) geografického informačného systému
(GlS) ako súčasť AIS GKK a časť štátneho informačného
systému (SIS) má slúžiť ako základná báza na tvorbu tematických nadstavbových informačných systémov budovaných
na princípoch GlS.
ZB GlS je model reálneho sveta a k nemu sa vzťahujúcich
javov s časovými aspektrni, so stanovenou úrovňou podrobnosti, obsahujúci informácie spracúvané počítačom, ktoré popisujú prezentovaný model, definujú jeho polohu, tvar, vlastnosti, spojenia pomocou polohových vzťahov, aspekty kvality,
umožňujúce analyzovanie javov a grafické prezentácie.
2. Standardizácia
rópskej únie

geografických informácií v rámci Eu-

Významnou oblasťou spolupráce Európskej únie a asociovaných krajín strednej a východnej Európy je aj informatizácia
spoločnosti. Zaoberali sa ňou doteraz tri ministerské špecia-

lizované fóra, ktoré sa uskutočnili v rokoch 1995, 1996
a 1997, ako aj ministerská konferencia v roku 2000. Všetky
ministerské fóra konštatovali, že informatizácia spoločnosti
sa móže stať významným faktorom rozvoj a transformujúcich
sa ekonomík. Budovanie informačnej spoločnosti je obsiahnuté aj v Programovom vyhlásení vlády SR (november 1998).
ÚGKK SR pri svojej metodicko-riadiacej činnosti vychádza z odporúčaní asociácie EuroGeographics, ktorá je následníkom bývalého Európskeho výboru predstaviteIov geodeticko-kartografických inštitúcií (Comité Européen des Responsables de la Cartographie Officiel1e - CERCO) a Mnohoúčelovej európskej polohovo orientovanej informačnej siete (Multipurpose European Ground-Related Information
Network - MEGRlN). V záujme dosiahnutia vyššej kvality
a v súlade s odporúčaniami asociácie EuroGeographics,
ÚGKK SR uznáva potrebu zavedenia manažérstva kvality
v procesoch spracovania geografických informácií (GI).
Zavádzanie štandardných riešení sa stáva nevyhnutným
predpokladom efektívneho fungovania zložitých a rozsiahlych informačných systémov s cieIom technickej údajovej
kompatibility podporujúcej vzájomnú výmenu informácií na
národnej a medzinárodnej úrovni. ÚGKK SR je zapojený do
činnosti technickej kornisie 211 Medzinárodnej organizácie
pre normalizáciu (ISO)l) a technickej komisie 287 Európskej
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komisie pre normalizáciu (CEN)2), ktoré sa týkajú oblasti GI.
V súčasnosti sa do sústavy slovenských technických noriem
(STN) preberajú technické normy z oblasti GI. Na vydanie
sú pripravené STN ENV3) 13 425 GI Prehfad; STN CR
13436 GI Slovník; STN ENV 12009 GI Referenčný model;
STN ENV 12 160 GI Popis údajov. Priestorová schéma.
V pláne na rok 2001 sú zaradené STN ENV 12656 GI Popis údajov. Kvalita; a STN ENV 12658 GI Popis údajov. Prevod. Celkovo pojde o prebratie 10 noriem.
Rýchly rozvoj informačných a komunikačných technológií
(IKT) a ich aplikácií v mnohých oblastiach života spoločnosti
viedli k prehodnoteniu strategických ciefov vývoja spoločnosti. Národný program informatizácie z roku 1992 je z dnešného pohfadu už zastaraný, preto je potrebné vypracovať a následne realizovať dlhodobú stratégiu budovania informačnej
spoločnosti v SR. Za vypracovanie takého dokumentu je zodpovedné Ministerstvo školstva SR, ktoré posobí ako koordinačný orgán v oblasti informatiky. Legislativny rámec v oblasti informatizácie štátnej správy vytvára zákon NR SR č.
261/1995 Z. z. o ŠIS [1]. Zákon upravuje podmienky na utváranie a prevádzkovanie ŠIS, ako aj práva a povinnosti orgánov
posobiacich v ŠIS. Zákon má zabezpečiť predovšetkým zvýšenie integrity ŠIS štandardizáciou IKT a údajov, ako aj koordináciou postupov projektovania a implementácie jednotlivých jeho častí. Zároveň má zjednocovať postupy štátnych
orgánov pri získavaní údajov od iných subjektov, pri vzájomnom preberaní a odovzdávaní údajov medzi štátnymi orgánmi
a pri poskytovaní údajov iným subjektom a verejnosti.

Z Národného programu informatizácie vyplýva, že v oblasti
štátnej správy sa kladie doraz na register obyvatefstva, register ekonomických subjektov a register územných jednotiek a nehnutefností, ako základné súbory identifikačných
údajov. Pretože register územných jednotiek a nehnutefností
(ide o informačný systém katastra nehnutefností - ISKN) súvisí s činnosťou rezortu ÚGKK SR, bolo potrebné budovanie uvedeného registra vo forme informačného systému zabezpečiť aj po legislatívnej stránke, čo bolo ustanovené
prijatim zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. [9]. V zmysle tohoto zákona ÚGKK SR buduje AIS GKK, ktorý je súčasťou
ŠIS, a ktorý obsahuje:
a) informačný systém geodetických bodových polí,
b) ISKN,
c) ZB GlS.
ŠIS j e systémom na najvyššej úrovni, jeho existencia a kvalita značne ovplyvňuje efektivnosť strategických rozhodnutí
orgánov štátnej správy. ŠIS by mal byť otvoreným distribuovaným informačným systémom, ktorý má podporovať strategický rozhodovací proces na roznych úrovniach riadenia
SR. ŠIS možno dekomponovať podfa viacerých hfadísk (podsystém ekonomických informácií, podsystém informácií pre
verejný sektor). Z nášho hfadiska je významný podsystém
priestorových informácií, ktorý predstavujú GIS najma tých
rezortov, ktoré majú v zmysle zákona [9] kompetencie v oblasti tvorby tematických štátnych mapových diel. SÚ to:
- Ministerstvo pOdohospodárstva (MP) SR,
- Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR,
- Ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikácií (MDPT) SR,
- Ministerstvo obrany (MO) SR,
- Ministerstvo vnútra (MV) SR.
2)
3)

Cornité Européen de Normalisation.
European prestandard - predbežná európska norma.

Okrem toho významnými subjektmi, ktoré budujú informačné systémy v prostredí GIS, sú mestá a obce, ktoré zastrešuje Združenie miest a obci Slovenska.
MP SR v oblasti GIS buduje najmi [6]:
GlS o pode,
• ktorého základ tvoria digitalizované údaje Štátnej mapy
1 : 5000 - odvodenej (ŠMO 5) a banka údajov bonitovaných
podno-ekologických jednotiek.
GIS lesného hospodárstva,
• ktorého základom sú digitálne základné lesnícke mapy
v mierke 1 : 5000, digitalizované údaje ŠMO 5, lesnícke tematické mapy v mierkach 1: 5000, 1: 10 000 a 1 : 15 000.
Pre projekt grafického vyhodnotenia monitorovania zdravotného stavu lesov slúžia digitálne mapy malých mierok
1 : 100 000, 1 :500 000 a 1 : 1 000 000.
GIS vodného hospodárstva,
• ktorého základ tvoria digitalizované údaje vodohospodárskej mapy 1 : 50000. Buduje sa na úrovni podnikov povodí
a obsahuje informácie o nimi spravovaných objektoch
(plošné zdroje vody, spotreba vody, územia obrozené povodňami, lokality vhodné na výstavbu vodohospodárskeho
diela).
MŽP SR v oblasti GIS buduje najmi [3]:
Informačný systém životného prostredia,
• ktorý je postavený na báze ucelených geografických podkladov. Ciefom systému je zabezpečovať zber, spracovanie,
uchovávanie a poskytovanie informácií o životnom prostredí. Využívané sú základné mapy SR v mierkach 1:50000,
1 : 10 000 a 1 : 5000.
Informačný systém o území,
• ktorého podmienkou budovania je existencia digitálnych
máp v prislušných mierkach, či ide o rozhodovanie nad celým územím SR, nad jednotlivými regiónmi, alebo zónami.
Základná časť má nasledujúce vrstvy: základné štátne mapové dielo, kataster nehnutefností (územno-technické jednotky), diafkový prieskum Zeme, geológia, klimatológia,
pOda, lesy, vinice, chmefnice, voda (rieky, jazerá, nádrže).
Druhá časť obsahuje tieto vrstvy: doprava a technická infraštruktúra, územné plány vefkých územných celkov, osídlenie a využitie územia. Mapa priestorových jednotiek je
aktualizovaná na Základnej mape SR 1 : 50 000.
Informačný systém monitoringu,
• ktorý má charakter uceleného monitorovacieho systému založeného na systematickom stálom a pravidelnom sledovaní rozhodujúcich charakteristik životného prostredia
v prostredí GlS.
MDPT SR v oblasti GIS buduje najmi:
Informačný systém infraštruktúry,
• ktorý obsahuje pasportizáciu technických zariadeni a objektov dopravných ciest s popisom ich technických a ekonomických parametrov.
GlS železníc SR,
• ktorého obsahom sú dopravné cesty a ich objekty a zariadenia, správa a hodnotenia nákladov na zariadenia dopravných ciest. Základ tvori Jednotná železničná mapa v digitálnom tvare v mierke 1 : 1000.
Informačný systém Slovenskej správy ciest,
• ktorý obsahuje [7] identifikáciu objektov cestnej a diafničnej siete a technickú evidenciu cestných objektov. GlS obsahuje podsystém cestných komunikácií, geodetický podsystém, majetkovoprávny podsystém, podsystém riadiace-
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ho dispečingu, systém pre stanovenie prepravných trás a dopravno-inžinierske podsystémy. Pre jednotlivé podsystémy
GlS bola zvolená mapa ciest SR v mierke 1 : 200 000, cestná
mapa v mierke 1 :50 000 a základná mapa cestných komunikácií v mierke 1: 1000.
MO SR v oblasti GIS buduje najma:
Vojenský informačný systém o územi (VISÚ).
• MO SR je producentom širokej škály vojenských topografických máp slúžiacich na obranu štátu. Informačné minimum VISÚ je dané objektmi zobrazenými na topografickej
mape 1 : 25000. Využívaný bude najma pre armádu (zabezpečenie pozemných vojsk a letectva aktuálnymi priestorovými informáciami o teréne, objektoch a javoch na
ňom). Tento systém otvára aj možnosť spolupráce so štátmi
NATO (Organizácia Severoatlantického paktu).
MV SR v oblasti GIS zabezpečuje:
• tvorbu hraničnej dokumentácie, ktorá je vytváraná v digitálnom tvare na základe medzinárodných zmlúv na úrovni
máp vefkých mierok.

Z Koncepcie rezortnej časti štátneho informačného systému
MŽP SR [3] a z materiálov uvedených rezortov [4, 5, 6, 7]
vyplýva nedostatok digitálnych údajov o polohe objektov
a javov, ktoré by tvorili základ na budovanie uvedených GIS.
Tvorba GIS prebieha nekoordinovane, dochádza k viacnásobnému zberu údajov pre jednotlivé časti GlS, a tým aj k neefektívnemu vynakladaniu prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
S cierom zhodnotiť súčasný stav budovania GIS v jednotlivých rezortoch, zosúladiť zber údajov na tvorbu GIS (využitie leteckých meračských snímok, materiálov diaľkového
prieskumu Zeme, informácií všetkých správcov špecializovaných informačných systémov), ustanoviť povinnosti
správcov GIS a zakotviť ich v právnych predpisoch, vypracovať štandardy na budovanie ZB GIS a vyhlásiť ich za štandardy ŠIS, bola v októbri 2000 vytvorená pri Rade vlády
SR pre informatiku pracovná skupina pre GIS v štátnej
správe.
S cierom vytvoriť základnú bázu na tvorbu tematických
GlS v jednotlivých rezortoch ÚGKK SR pristúpil k vypracovaniu Koncepcie tvorby, aktualizácie a správy ZB GIS na
roky 2001 až 2005 [2]. Koncepcia bola v marci 2001 prerokovaná v porade vedenia ÚGKK SR a v máji bola predmetom rokovania pracovnej skupiny pre GIS v štátnej správe.
Následne bude koncepcia po prerokovaní so zainteresovanými rezortmi schválená.
Hlavným cierom, ku ktorému koncepcia [2] smeruje, je
vytvoriť objektovú priestorovú ZB GIS s úrovňou podrobnosti zodpovedajúcej obsahu Základnej mapy SR 1 : 10 000
zberom lokalizačných údaj ov z leteckých meračských snímok technológiou digitálnej fotogrametrie v trojrozmernom
(3D) prostredí, v Európskom terestrickom referenčnom systéme 1989 (ETRS 89)4), s polohovou presnosťou do 0,5 m.
Doterajšia terminológia, ktorú používala Koncepcia tvorby
a aktualizácia máp stredných mierok na území SR do roku
2000 (číslo GK-1276/1993) a Koncepcia tvorby a aktualizácia ZB GlS na podklade Základnej mapy SR 1 : 10 000 (číslo
GK-3503/1996) je prekonaná. V uvedených koncepciách sa
pod pojmom ZB GlS rozumela báza údaj ov vo vektorovej

forme, ktorá vznikla pretvorením analógového kartografického diela do vektorovej formy. Odteraz sa pre vektorovú
formu, ktorá vznikla pretvorením analógového kartografického diela do vektorovej formy, bude používať pojem súvislá
vektorová mapa (SVM, s uvedením mierkového čísla v tisícoch, napr. SVM 50).
V novej koncepcii [2] pojem ZB GlS znamená objektovú
bázu štrukturovaných údajov obsahujúcich informácie o objektoch a javoch a ich vlastnostiach, ktoré sú lokalizačne
vztiahnuté k modelu Zeme v ETRS 89, s úrovňou podrobnosti zodpovedajúcej obsahu Základnej mapy SR 1 : 10 000,
ktorej primámymi zdrojovými údaj mi sú letecké meračské
snímky.

Predmetom ZB GIS sú priestorové objekty a javy a ich geodetické, kartografické a grafické atribúty, negrafické tematické atribúty, vazby a zmeny v časových nadvaznostiach
spravované súborom programov na manipuláciu s bázou údajov. GIS sú zároveň metódy, nástroje a služby spojené so
spravovaním údajov vrátane údajov o identifikácii, vlastníctve, obsahu, zdroji, postupe spracovania, vlastnostiach,
štruktúre, kvalite, distribúcii, prístupe, cenových podmienkach a ďalších charakteristikách bázy údajov. Účelom bázy
údajov je vytvorenie základu relevantných informácií
o území SR v systéme na ich uchovávanie, aktualizáciu, manipuláciu, analýzy a zobrazovanie.
Za strategický cieľ tvorby, aktualizácie a poskytovania výstupov zo ZB GlS pokladáme:
1. vytvoriť a udržiavať obsahový rozsah ZB GIS v súlade
s rozvojom technických a programových prostriedkov
a opodstatnených požiadaviek používateľov v akceptovaternom časovom horizonte,
2. umožniť kombináciu údajov ZB GlS s údajmi iných tematických nadstavbových informačných systémov,
3. dosiahnuť technickú a údajovú kompatibilitu podporujúcu
vzájomnú výmenu informácií sformulovaním a vyhlásením štandardov ŠIS,
4. získavať informácie a ovplyvňovať vývoj v oblasti GIS aktívnym členstvom národného orgánu v európskych, medzinárodných a dvojstranných združeniach,
5. poskytovať včasnú informovanosť používaterom o existujúcich výstupoch, ich obsahu, charakteristikách a kvalite
(informácie o informáciách - metaúdaje),
6. prostredníctvom siete Internet zabezpečovať štátnym orgánom, rozpočtovým organizáciám, podnikateľským subjektom a občanom dostatok kvalitných informácií o území,
o ich stave, aktuálnosti, presnosti a dostupnosti údajov,
7. v rámci aktívnej proexportnej politiky poskytovať výstupy
na európske, resp. svetové trhy.

Ide o rozsiahly komplex rozvojových, technologických, legislatívnych úloh a opatrení na dosiahnutie výsledného produktu. Ide najma o tieto úlohy:
1. Navrhnúť katalóg objektov, konceptuálny, logický, funkcionálny a údajový model ZB GlS.
2. Objekty a javy ZB GlS lokalizovať v ETRS 89. Postupne
spresňovať kvázigeoid, digitálny model reliéfu a digitálny
model Bouguerových anomálií.
3. Zabezpečiť vyhlásenie štandardov ŠIS pre ZB GlS. Aktívne pracovať v pracovnej skupine pre ZB GIS pri formulovaní a vyhlásení štandardov ŠIS.
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4. Navrhnúť generalizáciu obsahu ZB GIS do požadovanej
mierky.
5. Navrhnúť postupy tvorby Základných máp SR 1 : 10000
a menších mierok zo ZB GIS.
6. Novelizovať vykonávací predpis k zákonu o geodézii
a kartografii.
7. Novelizovať technické predpisy na ZB GlS a nové technologické spracovanie základných máp.
8. Aktívne sa zapájať do činnosti medzinárodných organizácií, pracovných skupín a projektov EuroGeographics.
9. Základné mapy mierok 1 : 50000 a menších a údaje pre
projekty EuroGeographics (SABES), EuroMap, EuroG10balMap, Road Data and Services, atd.) poskytovať ako
výstup zo ZB GlS, dočasne zo SVM 50.
10. Vytvoriť metaúdajový systém, t. j. popis obsahu, vlastností, kvality, distribúcie, prístupu, cenových podmienok
a dalších charakteristík existujúcich základných máp,
rastrových a vektorových údajov, rastrových obrazov leteckých meračských snímok, a postupne digitálneho modelu reliéfu, ortofotomozaiky, resp. všetkých digitálnych
produktov obsahujúcich GI. Udržiavať ho v aktuálnom
stave.
11. Využiť letecké meračské snímky PHARE nasnímané
v rokoch 1998 až 2000. Zvyšok leteckých meračských
snímok zabezpečiť požičaním z iných vhodných zdrojov
alebo novým snírnkovaním.
12. Aktívne koordinovať budovanie a aktualizáciu ZB GlS
v úzkej súčinnosti so správcarni príslušných tematických
prvkov, najma v oblasti cestnej dopravy, železničnej dopravy, vodohospodárstva, základných sídelných jednotiek, pofnohospodárstva, lesného hospodárstva, územného plánovania a VISÚ, pričom polohu v priestore
a základnú atributizáciu ZB GlS garantuje správca ZB
GlS; podrobnú atributizáciu garantuje správca príslušnej
tematickej zložky.
13. Vytvoriť rastrovú ortofotomapu 1 : 10 000 s polohovou
presnosťou mx,y = 2,5 m.
14. Vytvoriť ZB GlS v dvojrozmernom (2D) prostredí s úrovňou podrobnosti zodpovedajúcej obsahu Základnej mapy
SR 1 : 10 000 vektorizáciou ortofotomáp, v ETRS 89,
s polohovou presnosťou do mx,y = 2,5 m.
15. Vytvoriť digitálny model reliéfu z leteckých meračských
snímok z celého územia SR.
16. Ciefovo vytvoriť objektovú priestorovú ZB GlS s úrovňou podrobnosti zodpovedajúcej obsahu Základnej mapy
SR 1 : 10000 zberom lokalizačných údajov z leteckých
meračských snímok technológiou digitálnej fotogrametrie v 3D prostredí, v ETRS 89, s polohovou presnosťou
do 0,5 m.
17. Pri tvorbe ZB GIS postupovať po tematických vrstvách,
a týmito pokrývať územie celej SR. V priestoroch, kde je
vytvorená ZB GlS aktualizovať ju ako hlavnú bázu údajov.
18. ZB GlS a metaúdajový systém sprístupniť na Internet.
Za plnenie zásad 1 až 8 zodpovedá ÚGKK SR v spolupráci s Výskurnným ústavom geodézie a kartografie v Bratislave (VÚGK) a Geodetickým a kartografickým ústavoIJ.l
Bratislava (GKÚ). Za plnenie zásad 9 až 18 zodpovedá GKU
v spolupráci s ÚGKK SR a VÚGK.
Strategické ciele obsiahnuté v koncepcii [2] sú obsahom
riešenia vedecko-technického projektu "Rozvoja informač-

5)

Seamless Adrninistrative
Boundaries
ministratívnych
hraníc Európy.

of Europe - báza údajov ad-

Rok

Počet
mapových listov
(2D vyhodnotenie)

Počet
mapových listov
(3D vyhodnotenie)

Počet
mapových
listov spolu

2001

30

40

70

2002

29

75

104

2003

29

75

104

2004

29

75

104

2005

29

75

104

Spolu

146

340

486

ných technológií v oblasti geodézie, kartografie a katastra",
čiastková úloha č. 3 "Digitálna kartografia a rozvoj ZB GlS"
a následne sú realizované GKÚ v rámci "Plánu vecných úloh
rezortu ÚGKK SR".
7. Harmonogram

úloh a finančné zabezpečenie

Plnenie úloh si vyžaduje kapitálové a bežné výdavky na
1. aktualizáciu súčasného softvérového a hardvérového vybavenia,
2. softvérové a hardvérové vybavenie digitálnej fotogrametrie,
3. aktualizáciu softvérového a hardvérového vybavenia digitálnej fotogrametrie,
4. softvérové a hardvérové vybavenie centrálnej správy
ZB GlS a metaúdajového systému,
5. aktualizáciu softvérového a hardvérového vybavenia centrálnej správy ZB GlS a metaúdajového systému,
6. spravovaníe internej a externej počítačovej siete a softvérovú ochranu bázy údajov,
7. školenie zamestnancov.
7.1 Tvorba ZB GIS analytickými
finančné zabezpečenie

metódami

a jej

V súčasnosti tvorbu ZB GIS možno realizovať analytickými
fotogrametrickými metódarni. V koncepcii [2] sa stanovuje
nasledujúci postup prác:
Rok 2001
1. NapÍňať ZB GlS vyhodnotením polohopisu a výškopisu z leteckých meračských snímok analytickými fotogrametrickými metódami podfa katalógu objektov z roku
2001 v rozsahu 70 mapových listov Základnej mapy SR
1: 10 000.
2. Redakčne spracovať výstupy.
3. Centrálne spravovať ZB GIS.
4. NapÍňať atribúty od správcov jednotlivých objektov v rozsahu vyhodnotených údaj ov.
5. Vytvoriť informačný systém metaúdajov, naplniť údaje
o identifikácii, vlastníctve, obsahu, zdroji, postupe spracovania, vlastnostiach, štruktúre, kvalite, distribúcii, prístupe, cenových podmienkach a dalších charakteristikách
existujúcich základných máp a dostupných rastrových
a vektorových údajov. Aktualizovať metaúdaje.
6. Aktualizovať SVM 50.
Rok 2002
1. Ako v roku 2001 v rozsahu 104 mapových listov Základnej mapy SR 1 : 10 000.
2. až 6. Ako v roku 2001.
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7. Poskytovať aktuálne metaúdaje so zobrazením ukážok
produktov na Internet.
8. Pripravovať prechod na elektronické obchodovanie.

Rok
Náklady v mil. Sk

Roky 2003 až 2005
Obdobne ako v roku 2002.
Výsledky analytickej fotogrametrie (počty mapových listov) za roky 2001 až 2005 sú v tabufke 1.

Úloha v bode 1

Rok 2001
Aktualizáciu súčasného hardvérového a softvérového vybavenia; vybudovanie počítačovej siete; Internetovú komunikáciu; server; školenie odborníkov; vytvorenie počítačového
modelu priestorovej bázy údajov a komunikačných údajových ciest medzi serverom, fotogrametrickými pracoviskami, redakciou a používatefmi; aplikáciu na poskytovanie
metaúdajov a produktov.

Spolu

Rok 2003
Globálny systém určovania polohy na zber údajov v teréne;
aktualizáciu softvérového a hardvérového vybavenia na
tvorbu, správu a aktualizáciu údaj ov pre ZB GIS, na tvorbu
výstupov, na správu metaúdajov, archiváciu a ochranu údajov, na bázu údajov geografického názvoslovia; server.
Roky 2004 až 2005
Obnovu hardvérového vybavenia a aktualizáciu softvérového
vybavenia.
KeĎŽevývoj cien v oblasti hardvérového a softvérového
vybavenia podlieha stálym zmenám, v tabufke 2 sa uvádza
orientačný odhad potreby finančných prostriedkov podfa jednotlivých rokov a súčasných cien.
Týmto postupom by k vybudovaniu ZB GlS došlo v neúmerne dlhom časovom horizonte 30 rokov, co je pre používatefov tohoto diela neprijatefné.
7.2 Tvorba
ZB GIS digitálnymi
kými metódami
a jej finančné

fotogrametriczabezpečenie

Vybudovanie ZB GIS v prijatefnom časovom horizonte
možno dosiahnuť metódami digitálnej fotogrametrie. Jej nasadenie je závislé od prítomnosti potrebného softvérového
a hardvérového vybavenia, resp. od zabezpečenia finančných
prostriedkov.
Rámcový harmonogram tvorby ZB GlS:
1. Naskenovať letecké meračské snímky z programu PHARE,
urobiť orientácie snímok a blokovú aerotrianguláciu, vytvoriť ortofotomapu s polohovou presnosťou 2,5 m, vektorizovať polohopisnú zložku, vytvoríť digitálny model reliéfu, vytvoriť jednoznačnú topológiu, naplňať atribúty objektov.
2. Zabezpečiť centrálnu správu ZB GIS.
3. Naplňať atribúty od správcov jednotlivých objektov z celého rozsahu vyhodnotených údaj ov.
4. Vytvoriť informačný systém metaúdajov existujúcich základných máp, rastrových a vektorových údajov. Aktualizovať metaúdaje.

2005

1,8

2,0

Spolu

Na realizáciu uvedených úloh v rokoch 2001 až 2005 treba
zabezpečiť:

Rok 2002
Aktualizáciu softvérového a hardvérového vybavenia na
tvorbu, správu a aktualizáciu údaj ov pre ZB GlS a aplikáciu
na elektronické poskytovanie údaj ov.

2001

Náklady v mil. Sk

a
4,0

5. Zabezpečiť redakčné práce a poskytovať základné mapy,
ortofotomapy a tematické mapy podfa požiadaviek odberatefov na základe objednávky.
6. Pripravovať prechod na elektronické obchodovanie.
Úloha v bode 1si vyžaduje digitálne fotogrametrické vybavenie v nasledujúcej postupnosti:
a) hardvérové a softvérové vybavenie na orientácie snímok
a blokovú aerotrianguláciu:
1 stanica na dve smeny - územie SR za 1rok (4,0 milióny
-mil.- Sk),
b) hardvérové a softvérové vybavenie na tvorbu ortofotomáp:
4 stanice na 2 smeny - územie SR za 2 roky (7,2 mil. Sk),
c) hardvérové a softvérové vybavenie na vektorizáciu ortofotomáp 2D:
10 staníc na 2 smeny - územie SR za 2 roky (3,0 mil. Sk),
d) hardvérové a softvérové vybavenie na tvorbu digitálneho
modelu reliéfu:
4 stanice plus 3 stanice po dokončení úlohy v písmene b),
t. j. 7 stanic na 2 smeny - územie SR za 2 roky (6,4 mil.
Sk),
e) hardvérové a softvérové vybavenie na vektorizáciu 3D a atributizáciu:
7 staníc po dokončení úlohy v písmene d) na 2 smeny úzmie SR za 2 roky.
Orientačný odhad potreby finančných prostriedkov na zabezpečenie úlohy v bode 1je v tabufke 3.
Finančné náklady na zabezpečenie úloh v bodoch 2 až 6
sú totožné s finančnými nákladmi v tabufke 2.
Pri budovaní ZB GlS sú relevantnými kritériami presnosť,
doba vybudovania a finančné náklady. Pri definovanej presnosti sa závislosť prejaví medzi faktorom finančných nákladov a dobou vybudovania ZB GIS. To znamená, že v prípade
okamžitých finančných zdrojov vo výške 20,6 mil. Sk za súčasných cenových podmienok by spracovanie ortofotomáp
s polohovou presnosťou 2,5 m, vytvorenie ZB GIS v 2D prostredí, vytvorenie digitálneho modelu reliéfu z leteckých meračských snímok, vytvorenie objektovej ZB GlS v 3D prostredí s polohovou presnosťou do 0,5 m a naplnenie základných atribútov objektov trvalo 5 rokov. Toto by bolo optimálne riešenie, ktoré by splňalo súčasné nároky a potreby používatefov.
Každé oddialenie možností zadováženia finančných prostriedkov alebo zníženie ich objemu sa prejaví predlžením
doby vybudovania ZB GlS.
Podfa zabezpečeni a hardvérového a softvérového vybavenia možno predpokladať alternatívne riešenia. Podfa relevantných kritérií: presnosť - čas - náklady, pri všetkých alternatívach je presnosť rovnaká. Závislosti sa potom prejavujú medzi faktorom finančných nákladov a časovým horizontom vybudovania ZB GIS.
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Vedný odbor geodézia a kartografia sa vplyvom technologických inovácií zásadne zmenila v posledných 3D-tich rokoch. Boli zavedené počítačové technológie do kartografie,
prijatá bola matematická topológia do počítačovej kartografie a vznikli GIS. Po roku 1985 nastal obrovský rozmach využívania a akceptovania technológií GlS. Po roku 1995 obrovské priestorové bázy údajov a nasadenie GI na Internet
boli umožnené rapídnym rozvojom novej lokalizačne založenej technológie určovania polohy. Bezdrotové a mobilné
aplikácie, lokalizačne založené produkty, služby a riešenia
sú predpokladom narastajúcich potrieb a nárokov na funkčnosť, dostupnosť, presnosť a výmenu medzi počítačovými
systémami. Hodnota GI, možnosť interoperability, nutnosť
testovania kvality a nároky používateIov stále narastajú.
GI podporujú a ovplyvňujú obchodné aktivity a používatelia GI chcú a potrebujú. Objavili sa nové oblasti využitia
GI v spojení s mobilnými navigačnými službami v doprave,
založenými na lokalizačnom základe. SpracovaťeI GI musí
akceptovať požiadavky používateIov, musí držať krok s rýchlymi zmenami, koordinovať svoje aktivity so zainteresovanými a akceptovať špecifikácie ustanovené medzinárodnými
technickými normami. Správca GlS prežije len v prípade, ak
v požadovanom čase a v požadovanej kvalite splní nové požiadavky používateIov.
Využitie a pochopenie potreby GI stále narastá. Každodenne vzniká nový softvér a hardvér umožňujúci lepší prístup, integráciu a sprostredkovanie GI, ako aj efektívne a dostatočné využitie týchto informácií, ktoré napomáhajú pri riešení globálnych ekologických a Iudských problémov.
Príspevok definuje v navrhnutých úlohách predpokladané
požiadavky na začiatku nového milénia v oblasti GIS. Na dosiahnutie vytýčených cieIov je nutné, aby sa do plnenia týchto
strategických úloh aktívne zapojili všetky rezortné a mimorezortné organizácie.

Koncepcia [2] ustanoví obsahový rámec pre činnosť
ÚGKK SR a ním zriadených organizácií na obdobie do roku
2005. ZB GlS ako súčasť AIS GKK a časť SIS sa musí potenciálne stať kfúčovým prvkom národnej informačnej infraštruktúry. Musí si zachovať črty otvoreného GIS, slúžiaceho na plnenie úloh štátu a pre používateIov vo všetkých
oblastiach.

[1] Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Č. 261/1995 Z. z.
o štátnom informačnom systéme.
[2] Koncepcia tvorby, aktualizácie a správy Základnej bázy geografického informačného systému na roky 2001 až 2005. [Materiál
na rokovanie porady vedenia ÚGKK SR 23.3.2001.] Bratislava,
ÚGKK SR 2001.
[3] Koncepcia rezortnej časti štátneho informačného systému MŽP
SR. Bratislava, EKOPROGRESS 1997. 112 s.
[4] ADAMJÁK, M.: Vojenský informačný systém o území, technicko-ekonomická charakteristika. In: Státny informačný systém
a Armáda SR. Banská Bystrica, TOPÚ Armády SR 1999, s. 9-19.
[5] CIHO, D. - SEBO, P.: Informačný systém infraštruktúry ŽSR.
In: Státny informačný systém a Armáda SR. Banská Bystrica,
TOPÚ Armády SR 1999, s. 37-41.
[6] DIANISKA, J.: Rezortná časť SIS rezortu podohospodárstva SR.
In: Státny informačný systém a Armáda SR. Banská Bystrica,
TOPÚ Armády SR 1999, s. 43-49.
[7] MNtCH, P.: Súčasný stav v budovaní informačného systému Slovenskej správy ciest. In: Státny informačný systém a Armáda SR.
Banská Bystrica, TOPU Armády SR 1999, s. 153-158.
[8] PRtVARA, I. - MRVOVÁ, D.: Stratégia rozvoj a informačnej spoločnosti v SR. In: Zborník referátov zo serninára INFOSEM
2000. Piešťany 2000. s. 1-10.
[9] Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Č. 215/1995 Z. z.
o geodézii a kartografii.
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Integrace GPS a GIS při tvorbě
digitální geomorfologické
mapy

Tematické mapování krajiny. Tradiční geomorfologické mapování. Geomorfologické mapování s využitím GPS. Měřické chyby.
Integrace GPS a GIS v geomorfologickém výzkumu a její výhody.

Summary
Thematic mapping oj a region. Traditional geomorphologic mapping. Geomorphologic mapping using GPS. Errors oj survey.
Integration oj GPS and GIS in geomorphologic research and its adpantages.

V současné době existují dva družicové systémy, které jsou
obecně, a prakticky bez omezení, použitelné ve většině oborů
lidské společnosti:
• americký systém GPS (Global Positioning System) vyvinutý Ministerstvem obrany USA a

• ruský systém GLONASS (GlobaInaja navigacionnaja sistema sputnikovaja).
Třetí systém - evropský Galileo - je ve fázi přípravy.
GPS je bezplatně přístupný každému, kdo vlastní přijímač
GPS a k tomu patřičné programové vybavení. Je třeba poznamenat, že nemalé problémy ruské ekonomiky se promítají i do technických oblastí, a tak se projevují i v kvalitě
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systému GLONASS. Tento systém nepracuje s plným počtem družic, neumožňuje celosvětové pokrytí po celý den a je
velmi nespolehlivý [3].
Výhody navigačních systémů, a to především schopnost
určovat přesně libovolnou polohu na Zemi v reálném čase,
způsobily intenzivní využívání GPS (Globální polohový
systém) v geomorfologickém mapování. To bylo ještě donedávna prováděno tradičním způsobem. Propojení geoinformačních technologií, především GPS a GlS (Geografický informační systém) posunuje nyní geomorfologické mapování
o výrazný vývojový krok dopředu.

Tematické mapování krajiny je proces identifikace a vymezení objektů ajevů v krajině a tvorby původních tematických
krajinářských map na podkladě topografických a geologických map. PříKladem je geomorfologické mapování. Jeho
předmětem jsou typy a tvary georeliéfu, jako např. eroznědenudační a zarovnané povrchy, akumulační tvary, zlomové
struktury, sesuvy a další povrchové tvary. Podrobné geomorfologické mapování probíhá nejčastěji v měřítkách 1 : 10 000
a 1 :25 000. Klasickým postupem při geomorfologickém mapování je nejprve studium map, profilů, vrtů a sond, poté příprava mapy pro mapování v terénu, dále vlastní terénní průzkum a mapování a na závěr sestavení geomorfologické mapy
s textovými vysvětlivkami obsahujícími geomorfologickou
interpretaci získaných výsledků.
Při tomto tradičním způsobu mapování se geomorfolog potýkal s řadou problémů, které s využitím GPS překonává.
Jedná se především o:
• přesný záznam polohy objektu identifikovaného v terénu
(sesuv, okraj nivy, skalní výstup atd.),
• přesné určení poloh objektů z podkladových map při práci
v terénu (např. vrtů, profi1ových linií, fotografovaných objektů aj.),
• chyby v reálné poloze objektů, odstraňované jeho bezprostředním zákresem v terénu a překreslením do finální geomorfologické mapy. Identifikovaný objekt v terénu je zakreslen do pracovní mapy a překreslen do sestavitelského
originálu geomorfologické mapy,
• časovou náročnost vznikající ručním překreslováním obsahu pracovní mapy do výsledné geomorfologické mapy.

Geomorfologické mapování s GPS není pouhým využíváním
navigačních možností přístroje při terénní práci geomorfologa. Probíhá v krocích podle následující osnovy [5]:
• Studium zájmového území.
• Příprava prostorových databází.
• Příprava analýzy.
• Nastavení parametrů GPS.
• Kalibrace a plánování měření GPS.
• Vlastní geomorfologické mapování s GPS.
• Převod dat GPS do formátu prostorových databází.
• Navazující analýzy.
• Tvorba digitální geomorfologické mapy.
Při studiu zájmového území se geomorfolog seznamuje
s potřebnými informacemi (topografická mapa, geologická
mapa, vrty, sondy, profily, výzkumné zprávy, využití země,
vlastnické poměry atd.). Získává konkrétní představu o geo-

logických a geomorfologických poměrech a připraví si obsah a pracovní verzi legendy pro mapování. V této fázi se
jeho práce vůbec neliší od tradiční přípravy mapování (bez
GPS).
Příprava prostorových databází představuje sestavení topografické databáze obsahující základní topografický podklad (řeky, lesy, obce, silnice a cesty, vrstevnice, kóty atd.)
a tematické databáze obsahující všechna potřebná tematická
data (vrty, geologická mapa, profily, fotografie atd.) [6]. Využívají se již existující prostorové digitální databáze i digitální mapy, např. data Geofondu České republiky nebo Základní báze geografických dat (ZABAGED) [2]. Jedná se
o časově i finančně náročnou část mapování. Bez ní však
v budoucnosti nebude možné kvalitně mapovat.
Přípravné analýzy jsou dílčí úlohy prováděné nad vytvořenými prostorovými databázemi, které napomáhají získat
řadu nových poznatků o charakteristice zájmového území.
Jsou to např. povrchové analýzy nad digitálním modelem reliéfu území sloužící pro získání sklonových poměrů, průběhu
rozvodních linií či vymezení odtokových poměrů. Při tradiční ("bezgeoinformační") přípravě odhaluje geomorfolog
některé z objektů nebo jevů, které bude teprve mapovat, již
na základě studia podkladových materiálů díky odborné erudici. Přípravné analýzy mu napomohou nebo dokonce odhalí
mnohem více, nežli by sám rozpoznal.
Nastavení parametrů GPS je rozhodující pro rychlost
a přesnost měření v průběhu vlastního mapování. Pro průběh
vlastního geomorfologického mapování s přijímačem GeoExplorer II je nezbytné správně nastavit následující parametry:
• Feature Logging Rate, Point - určuje, jak často jsou ukládány polohy bodových objektů (např. po sekundě),
• Feature Logging Rate, Line/ Area - určuje, jak často jsou
ukládány polohy liniových a plošných objektů (např. po
5 sekundách),
• Feature Logging Rate, Min Posn - je nastavením minimálního počtu měření bodového objektu (např. 100),
• Not in Feature Rate - určuje, jak často jsou snímány polohy, jestliže se neprovádí měření (např. při přesunech mezi
objekty),
• Position Mode - umožňuje nastavení počtu rozměrů pro
měření (např. 2D, 3D, jejich automatické přepínání),
• 2D Altitude - umožňuje zadat pracovní nadmořskou výšku
pro režim měření v 2D,
• Elevation Mask - specifikuje minimální výšku satelitů nad
horizontem pro měření (např. 15°),
• SNR Mask - určuje minimální sílu signálu satelitů pro měření (např. 5),
• PDOP Mask - nastavuje maximální hodnotu PDOP (Position Dilution of Precision) (např. 6),
• PDOP Switch - specifikuje hodnotu PDOP, které určuje
přepínání mezi režimy 2D a 3D, je-li toto nastavení zvoleno (např. 6).
Kalibrace a plánování měření GPS bezprostředně předchází
vlastnímu měření v terénu. Kalibrace se provádí na několika
zvolených bodech v zájmovém území, které jsou jednoznačně identifikovatelné v připravené topografické databázi.
Nejčastěji jsou jimi výškové kóty, soutoky potoků, křížení
cest a komunikací nebo boží muka. Na základě měření těchto
kalibračních bodů se provede finální nastavení parametru přístroje GPS. K jejich přesnému definování je nezbytné použít geostatistického vyhodnocení měření. To se ovšem může
v zájmovém území měnit podle členitosti reliéfu nebo hustoty zápoje korun stromů. Dobré plánování měření zahrnuje
důkladné vybavení (záložní zdroj, mapové podklady, foto-

Geodetický a kartografický obzor
ročm'k 47/89, 2001, číslo 8-9 193

Násep komunikační
11

Výška do 1 m

12

Výška od 1 do 3 m

13

Výška nad 3 m
Agrární terasa

21

Výška do 1 m

22

Výška nad 1 m

aparát, mobilní telefon, přenosný počítač, poznámkový blok,
diktafon, laserový měřič apod.), vypracování struktury souborů pro uložení měřených dat, časový itinerářměření aj. Nezbytnou přípravou k měření je vytvoření "data dictionary"
pro vlastní mapování. Jedná se o soubor kódů pro záznam atributů mapovaných objektů. Data dictionary si připraví geomorfolog před prací v terénu pomocí programu pro zpracování dat GPS a nahraje do přijímače. Při vlastním měření
GPS pak zaznamenává i vybrané atributy mapovaných objektů. Příkladem jednoduchého data dictionary je soubor
kódů atributů pro mapování antropogenních tvarů (tab. 1).
Vlastní geomorfologické mapování s GPS pak závisí především na dvou okolnostech, a to na kvalitně realizovaných
všech předcházejících krocích a na odborné erudici geomorfologa. Vlastní identifikace objektů v terénu se neliší od tradičního mapování. Hlavním nástrojem mapování je vedle přístroje GPS pracovní mapa, která je však na rozdíl od
tradičního mapování tiskovým výstupem prostorových databází a obsahuje kromě prvků topografické mapy také řadu pro geomorfologa důležitých - tematických informací (průběhy zlomů, rozšíření eolických sedimentů, rozsah říční terasy, výrazné změny sklonu na svazích apod.). Do této mapy
a poznámkového bloku geomorfolog zakresluje tradičním
způsobem identifikované objekty. Je-li potřeba získat podrobnější informace pro správné rozhodnutí, využije geomorfolog prostorové databáze v přenosném počítači (např.
jaká je mocnost kvartérních sedimentů v lokalitě) a přístroj
GPS (např. kde přesně byl proveden inženýrský vrt V-87).
V současné době se objevuje na trhu přístroj k práci s daty
GPS v terénu - ArcPad. Bude-li v nejbližší dob integrován
s technologií GPS, pak se stane tento nový hardware nejvhodnějším a převratným prostředkem pro jakékoli tematické
mapování krajiny a souběžné (dokonce real-time) převedení
do prostorových databází a zpracování v GIS.
Převod dat GPS do formátu prostorových databází probíhá
většinou mimo terén. V pracovně geomorfologa je převod zaměřených dat uložených ve více souborech důležitým krokem, protože jeho chybným provedením lze veškerou práci
v terénu v tomto okamžiku znehodnotit. V našich podmínkách se jedná nejčastěji o převod zeměpisných souřadnic do
souřadnicových systémů S-JTSK a S-42. Vše směřuje k vytvoření kvalitních dat GIS rozšiřujících tematickou databázi
a její začlenění do jediného projektu GlS. Každý producent
softwaru GIS již začleňuje do konverzních modulů svých
produktů.
Navazující analýzy využívají provedená měření GPS ke geomorfologické interpretaci poznatků získaných z provedeného
mapování. Řada analýz, které již nejsou nezbytné pro vlastní
geomorfologické mapování, využívá vybudované prostorové
databáze a nad daty GlS umožňuje získat nové poznatky nejen o geomorfologických poměrech zájmového území, ale
i o střetech zájmů v krajině, environmentálních hazardech,

plánování krajiny, využití země apod. Navazující analýzy
jsou nejmohutnějším přínosem nejrůznějších aplikací GlS.
Jejich potenciál se díky metodám GPS znásobí.
Tvorba digitální geomorfologické mapy je kartografickým
vyústěním geomorfologického mapování. Podle tradičních
kartologických zásad a s využitím obecně přijímaných legend geomorfologických map je sestavena digitální geomorfologická mapa [1]. Výhodou zpracování mapy v prostředí GIS je její snadná aktualizace a možnost okamžitého
tisku v libovolném nákladu. Jejich digitální forma je obohacením nejrůznějších databází, které mohou vstupovat
jako podkladové databáze dalších tematických mapování
krajiny.

Na výsledky geomorfologického mapování GPS lze pohlížet
ze dvou hledisek:
• geomorfologického a
• geoinformačního.
Geomorfologické chyby vznikají z nepřesného geomorfologického posouzení skutečnosti nebo z nejednoznačného zápisu mapování objektu. Jsou odrazem nízké odborné úrovně
geomorfologa.
GPS pracuje stejně jako jiné měřicí systémy s určitými
chybami. Některé chyby lze potlačit, jiné omezit a s některými se musíme smířit. Chyby vznikají ve všech částech celého systému, a to:
• v řidicím segmentu - jedná se o chyby parametrů oběžných
drah družic, které způsobují chybu měření 2-3 metry,
• v družicovém segmentu - jsou to chyby vznikající na palubách družic z nestability hodin, které způsobují chybu měření přibližně 2 metry,
• v uživatelském segmentu - jedná se o největší zdroj chyb,
které jsou zároveň i nejzávažnější. Jsou způsobeny ohybem
dráhy signálu v ionosféře (chyba 4 až 10 metrů) a troposféře (chyba okolo 1 metru), mnohacestné šíření způsobuje
chybu asi 1,5 metru a šum chybu okolo 0,5 metru.
Zhoršení přesnosti závisí také na rozmístění družic. Nejmenší nepřesnosti jsou způsobeny tehdy, když jsou družice
rozmístěny rovnoměrně. Nepřesnosti klesají při rostoucím
počtu rovnoměrně rozmístěných družic, zvětšují se při vzájemném přiblížení družic. Znamená to, že probíhá-li měření
polohy v zastavěném prostoru, skalním reliéfu, zalesněné
ploše, přijímány jsou signály pouze z družic s vyššími elevačními úhly, narůstá nepřesnost měření (je vidět méně družic a jsou blíže u sebe). Ke snížení nepřesností napomáhají
přijímače, které zpracovávají signály režimu GPS i GLONASS - je větší počet družic na obloze.
Zrušením režimu SA (Selective Availability) v měření GPS
byl sice zaznamenán veliký skok v řádu až desetinásobku dosažitelnosti přesnosti, ale tato přesnost je pro geodetická měření bez použití diferenciální metody (DGPS) stále ještě nepoužitelná. Ovšem pro účely geomorfologického mapování
GPS je tato přesnost vyhovující.
Zpřesňování naměřených hodnot má význam pouze
pro měření, kde je požadována kontrolovaná přesnost, a to
geomorfologické mapování nevyžaduje. Je to otázka nákladů. Nikdo nebude platit za zpřesnění na úroveň 3 metrů, když postačuje měřit např. bez zpřesnění přibližně
na 10 metrů.
Měření v noci, kdy je vyloučen vliv slunečního záření
a teplotní rozdíly na velkých objektech (skály, vodní plochy,
budova apod.) a výsledky mohou být tímto negativně ovlivněny, nepřichází díky ztížené orientaci v krajině a obtížné
identifikaci geomorfologických jevů v úvahu.
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Obr. 1Úrovně integrace GPS a GlS v procesu geomorfologického mapování: A - oddělená, B - přenesená,
C - mobilní, D - vnořená

Jediným možným výrazným zpřesněním na úroveň 1 až 3
metrů je pravděpodobně využití sítě pevných referenčních
stanic, která však v současné době není v České republice
k dispozici.
5. Úrovně integrace GPS/GIS v procesu geomorfologického mapování
Integraci technologií GPS a GlS při geomorfologickém mapování lze realizovat na čtyřech úrovních:
Oddělená integrace - skládá se z přijímače GPSIDGPS a základního geomorfologického projektu GlS (obr. lA). Základní geomorfologický projekt GlS je umístěný na pracovišti řešitele většinou na pracovních stanicích či počítačích
s dodatečnou kapacitou na pevném disku, rychlým procesorem a vysokou RAM (Random Access Memory). K vizualizaci využívá kvalitní monitory a je napojen na řadu vstupních a výstupních periférií. K přenosu dat je připojen na sítě
různých úrovní. Kromě základního operačního softwaru obsahuje:
• programové prostředky GlS, v jejichž datových formátech
ukládá data v geografické databázi,
• software pro převod dat z přijímače GPS do počítače,
• software pro vizualizaci, správu, transformaci a konverzi
dat GPS,
• nástroje pro analytické zpracování dat (analýzy, syntézy,
modelování) - není-li obsaženo v programových prostředcích GlS,
• nástroje pro kartografické zpracování dat (tvorbu geomorfologické mapy) - není-li obsaženo v programových prostředcích GlS.
Přenesená integrace - skládá se z přijímače GPSIDGPS, přenosného geomorfologického projektu GIS na přenosném počítači (notebooku) a základního geomorfologického projektu
GlS (obr. lB). Přenosný geomorfologický projekt GlS je
umístěný v přenosném počítači a obsahuje pouze tu část základního geomorfologického projektu GIS, která je nezbytná
pro práci v terénu (obr. 2), tedy přímo při geomorfologickém
mapování jako příruční projekt. Nejčastěji se skládá z tematických vrstev a přehledně uspořádaných textových a grafic-

kých souborů (zprávy, popisy jevů, fotografie, profily apod.).
Geomorfolog jej využívá pouze příležitostně, a to nejčastěji
v případě potřeby konfrontace reality s obsahem geografické
databáze nebo již existujících skutečností. Z důvodu závislosti na záložních zdrojích je přenosný počítač využíván
velmi efektivně. Z programových produktů vyžaduje pouze
ekvivalent "prohlížečky dat", popřípadě software pro převod
dat z přijímače GPS do počítače nebo software pro vizualizaci, správu transformaci a konverzi dat GPS pro případné
zpracování měření GPS přímo v terénu.
Mobilní integrace - skládá se z přijímače GPSIDGPS, mobilního geomorfologického projektu GlS na kapesním počítači a základního geomorfologického projektu GlS (obr. 1C).
Mobilní geomorfologický projekt GlS je umístěný na kapesním počítači. Obsahuje v nejlepším případě stejné vybavení
jako přenosný projekt, ovšem většinou je limitován kapacitními možnostmi počítače v softwaru.
Vnořená integrace - skládá se z mobilního geomorfologického projektu GPS a GlS na přijímači GPS kapesním-počítači a základního geomorfologického projektu GlS (obr. 1D).
Mobilní geomorfologický projekt GPS a GlS je zatím jen
přáním, ke kterému vývoj v oblasti technického vybavení
GlS spěje. Jedná se o kapesní počítač s integrovaným přijímačem GPS, který by interaktivně zobrazoval měření GPS
v reálném čase. V současné době však není na světovém trhu
žádný takovýto hardware. Je ovšem pouze otázkou času, kdy
se na trhu objeví.
První tři úrovně (viz obr. 1) byly testovány v rámci řešení
grantu GA ČR č. 205/99/0329 "Propojení a aplikace technologií GlS a GPS při tematickém mapování krajiny". Základními programovými produkty GlS byly produkty firmy
ESRI, Inc., užíván byl přijímač GPS GeoExplorer II, přenosný počítač Twinhead Slimnote VX a kapesní počítač
Compaq iPDA (obr. 3).
6. Přínos integrace GPS a GIS pro geomorfologické mapování
Technologie GPS a GlS umožňují podstatné vylepšení jak
vlastního procesu tematického (geomorfologického) mapování, tak i zpřesnění výsledné geomorfologické mapy a navazujících prostorových analýz. Bezprostřední přínos integrace GPS a GlS pro geomorfologické mapování se projevuje
především v:
• přesnosti - Polohy mapovaných objektů jsou zaznamenávány s přesností větší než při tradičním způsobu (kresba do
topografické mapy). Lokalizace známých objektů potřebných při mapování (vrty, zlomové linie aj.) je snadno
a rychle dostupná přímo v terénu,
• rychlosti sběru dat - Zrychlení vlastního mapování vychází
z okamžitého interaktivního záznamu polohy objektu namísto jejího vyhledávání v topografické mapě při tradičním
geomorfologickém mapování,
• bezprostřednosti použití dat při tvorbě mapy - Celý mapovací proces probíhá v digitálním prostředí GlS. Odpadají
tím mnohdy komplikované převody analogových výstupů
geomorfologického mapování do digitálních datových
struktur, při kterých často dochází ke ztrátě přesnosti, informací a času.
Geomorfologické mapování je pouze jedním z mnoha
druhů tematického mapování krajiny či její části. Zkušenosti
z použití technologie GPS budou využity i pro jiná mapování krajiny, jako jsou např. geobotanická mapování, mapování využití země nebo výskytu vybraných živočišných
druhů.
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Obr. 2 Geomoifologické mapování pomocí přenesené
integrace GPS a GlS

Používání GPS a jeho integrace s GlS v geomorfologii se
v brzké době stane výraznou inovací. Musí však být splněno
několik skutečností:
• vypracovaná kvalitní metodika,
• cenově dostupné přijímače GPS,
• zabezpečení podkladů pro geomorfologické mapování v digitální podobě (mapy, databáze, fotografie apod.),
• kvalitní a dostupné vybavení GIS pro práci v terénu (podobné jako ArcPad).
Pro geomorfologické mapování není nutné zvyšovat přesnost až na centimetrovou úroveň. Pro použité měřitko (nejčastěji 1: 10 000) je dostatečné využití přístrojů s přesností
do 10 metrů, nejlépe 6 -10 metrů. Honba za větší přesností
je zbytečně finančně náročná. Nezanedbatelné potíže může
řadovým geomorfologům přinést i použití DGPS, protože
řada mapových objektů je od sebe značně vzdálená a přemísťování s instalací referenční stanice by vlastní mapování
značně zpomalilo. Nabízí se řešení použít vhodnější přístroje,
které jsou vzhledem k využití univerzálnější. Jedná se například o přijímač GPSIDGPS Pathfinder Pro XRS, který je
schopen přímo zpracovávat korekce z více satelitních systéů a obejde se tak zcela bez referenční stanice. Tato situace se
však změní v okamžiku, když začne v České republice fungovat síť pevných referenčních stanic.
Rozhodnutí amerického prezidenta B. Clintona zrušit
k 1. 5. 2000 utajovaný režim SA je podle většiny odborníků
jen strategickým tahem, kterým chce upevnit závislost na
americkém GPS, odložit vybudování evropského systému
GALILEO a potlačit používání GLONASS, který nebyl režimem SA ovlivňován, a přesto nebyl zatím postačující.

Obr. 3 Kapesní počítač Compaq iPDA s programem
ArcPAD pro mobilní integraci
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Mapping by GPS Techniques. Acta Universitatis Pa1ackianeae
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Příspěvek k hodnocení užitnosti
digitálních dat

Ooc. Ing. Václav Talhofer, CSc.,
katedra vojenských informací o území,
Fakulta vojensko technická druhů vojsk,
Vojenská akademie v Srně

Funkčnost digitálních geoinformací. Jsou definovány jejich uživatelské funkce (informační funkce, funkce modelu, funkce podkladu pro matematické modelování, projektování a plánování, funkce prostředku automatizace, ilustrační funkce, funkce podkladu pro odvozování) a kritéria pro jejich hodnocení (obsah datové báze, kvalita datové báze, aktuálnost datové báze, význam území, uživatelská přívětivost). Jednotlivá kritéria jsou kvanti.fikována a vyjádřena matematicky. Celková funkčnost
produktu je hodnocena vhodnou agregační funkcí.

Functionality of digital geoinformation. Its user functions are defined (information function, model function, function of basic to mathematical modelling, designing and planning, function of automation tools, illustration function, function of basic
to derivation) and criteria oftheir valuation (data base content, data base quality, data base recency, importance of area, user
friendliness). Individual criteria are quanti.fied and mathematically expressed. Totalfunctionality of a product is evaluated by
a suitable aggregation function.

lečné body všech činností a na jejich základě vytvořit seznam
funkcí, které DGI musí plnit. Jsou to:
Digitální geografické informace (DG!) j sou již v naší armádě
poměrně běžně využívány v celé řadě vojenských činností.
Slouží nejen jako lokalizační podklad vojensko-odborné nadstavby nebo jako základ pro tvorbu topografických a tematických map, ale samozřejmě i jako podklad pro různé typy
analýz terénu, pro studium vzájemných vztahů objektů a jevů
modelovaných v databázích, pro plánování a vyhodnocování
územně orientovaných činností apod. Síře činností jednotlivých uživatelů DGI je velice rozsáhlá. Proto má v podstatě
každý uživatel na tato data své specifické požadavky. Ty jsou
zpravidla takové, aby mu použití digitálních geoinformací
minimálně přidělávalo starosti nebo práci navíc. Základním
zpracovatelem a dodavatelem topografických a geografických databází je Geografická službaAČR (GeoS). GeoS vždy
usilovala o to, aby uspokojila požadavky co možná nejširšího okruhu uživatelů. Nikdy však nebylo možno uspokojit
všechny na sto procent a ani v budoucnu není možné očekávat, že tomu bude jinak. Proto se vždy musí hledat takový
kompromis, který bude akceptovat převážná část uživatelů.
Tento příspěvek má za cíl systematizovat uživatelské požadavky a navrhnout jejich objektivizované hodnocení. K tomuto hodnocení byla použita metoda hodnotové analýzy [9].
Příspěvek vychází z požadavků především armádních uživatelů, avšak po menších úpravách je možné myšlenek využít
i pro jakékoliv uživatele a obecné databáze geoinformací.

Digitální geoinformace jsou, nebo se předpokládá, že budou,
využívány při řešení řady úloh různého charakteru. Charakter těchto úloh je dán způsobem i technologií jejich užití. DG!
lze použít obdobně jako klasické analogové produkty - mapy,
lze je však využívat i přímo v digitální formě, například jako
podkladová data pro řešení různých typů analýz, pro řízení
činností apod. S jistou dávkou zevšeobecnění lze nalézt spo-

1. Informační funkce, která vyjadřuje schopnost DG! rychle
a spolehlivě poskytovat informace o poloze a základních
charakteristikách uložených topografických objektů a jevů
v zájmovém území.
2. Funkce modelu, vyjadřující schopnost DG! sloužit jako
model pro odvozování geometrických ajiných vztahů mezi
topografickými a jinými objekty a jevy a jejich charakteristikami. Pomocí této funkce lze zjišťovat geometrické
charakteristiky jednotlivých objektů a jevů (délka, šířka,
obvod, plocha, objem, ... ), dále jejich topologické vztahy
(sousedství, napojení, křížení, překryty, ... ) a vztahy mezi
jejich atributy.
3. Funkce podkladu pro matematické modelování, projektování a plánování, jež se uplatňuje v případech, kdy se
s využitím DG! vytváří nějaký zámysl budoucí činnosti
nebo se projektuje nějaké dílo, které teprve bude realizováno. Tato funkce se uplatní i v případech, pokud se studují možné důsledky realizace budoucího stavu, a to jak
plánovaného (např. stavba dopravních cest a jejich vliv na
okolní prostředí) nebo neplánovaného (např. možné důsledky účinků přívalové vlny při protržení přehradní
hráze, která by se měla teprve stavět nebo je již v provozu).
4. Funkce prostředku automatizace řízení realizačního procesu projektovaných a plánovaných záměrů. Tato funkce
se uplatňuje například při orientaci za pohybu (po zemi
i ve vzduchu), při koordinaci nebo sledování pohybu většího množství objektů (řízení letového provozu, sledování
vzdušné situace ve vymezeném regionu, sledování pohybu
přepravních prostředků apod.), řízení a sledování průběhu
výstavby dopravních a jiných staveb.
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5. Ilustrační funkce, která vyjadřuje schopnost DGI sloužit
k ilustraci situace, předávání zpráv po technických pojítkách apod.
6. Funkce podkladu pro odvozování dalších druhů geografických informačních systémů (GlS) a map a pro kartografické účely. Databáze DGI mohou uchovávat takřka
"neomezené" množství dat. Z těchto dat je možno odvozovat další databáze prostými nebo podmíněnými výběry,
analýzou jejich dat, případně je využít pro kartografickou
tvorbu podporovanou výpočetní technikou, a to jak pro
tvorbu topografických, tak i širokého spektra speciálních
(tematických) map.
Uvedené funkce však není možné jednoduše vyhodnotit
z hlediska plnění uživatelských potřeb, to znamená, že nelze
přesně stanovit stupeň jejich plnění. Proto stupeň splnění
funkcí je nahrazen hodnocením jejich funkčně podmíněných
vlastností (kritérií), u kterých je možné stanovit, do jaké míry
vyhovují stanoveným normám, předpisům apod.

3. Funkčně podmíněné vlastnosti digitálních modelů
území, kritéria jejich hodnocení
Při stanovování kritérií k měření užitné hodnoty se vychází
ze seznamu vlastností a charakteristik, které jsou nejčastěji
uváděné jako zásadní či vyžadované, a to jak z hlediska výrobce, tak i z hlediska jejich uživatele.
Z rozboru vlastností DGI lze vymezit pět základních kritérií. Na základě jejich hodnocení je potom možné poměrně
spolehlivě určovat užitnou hodnotu jednotlivých produktů:
1. Obsah datové báze, který vyjadřuje především soulad její
definice a uživatelských potřeb. Vyjadřuje vztah mezi "reálným, modelovaným světem", to znamená mezi modelovanými objekty a jevy tohoto světa a jeho modelem, tedy
mezi objekty uloženými v databázi. Zde se nehodnotí úplnost jednotlivých uložených objektů a jevů a jejich charakteristik, ale to, zda dané směrnice a předpisy pro tvorbu
databáze zahrnují všechny uživatelsky potřebné objekty
a jevy a zda jsou tyto elementy správně definované po
stránce geometrické i tematické.
2. Technická kvalita datové báze, které především hodnotí
kvalitu uložených dat. Kritérium je komplexní a zahrnuje
hodnocení podkladových materiálů a metod jejich transformace, lokalizační a atributovou přesnost dat, jejich logickou konzistenci a komplexnost uložených objektů
a jevů.

Dále jsou uvedeny stručné charakteristiky jednotlivých
kritérií.

Kritérium obsah datové báze vyjadřuje především shodu definovaného obsahu vzhledem k uživatelským potřebám. Uživatelské požadavky musí být akceptovány již při koncipování daného modelu, tedy při tvorbě koncepčního a logického
modelu uvažované databáze. V těchto modelech musí být definovány všechny požadované objekty a jevy modelované reality a zároveň musí mít odpovídající polohovou a tematickou rozlišovací úroveň, danou zejména použitými postupy
a nástroji abstrakce a generalizace, jimiž se modeluje ,,reálný
svět".
V kritériu se hodnotí soulad směrnic a předpisů pro tvorbu
databáze s uživatelskými požadavky a též jejich respektování
při zpracování databáze. Kritérium je dále členěno na dvě
dílčí kritéria 1. skupiny a dvě dílčí kritéria 2. skupiny.
Do první skupiny patří kritérium komplexnost modelu reálného světa. Zde se hodnotí soulad vytvořeného modelu se
souhrnnými uživatelskými požadavky na model, které jsou
dány jejich potřebami a potřebami uživatelských aplikací.
Hodnota kritéria je vyjádřena vztahem:

kde all je hodnota ve škále 1 až 100 vyjadřující stupeň nesouladu s uživatelskými požadavky. Tato hodnota je v zásadě
určitelná na základě uživatelského průzkumu.
Druhou skupinu kritérií tvoří kritéria dodržení požadované
rozlišovací úrovně dat. Rozlišením se rozumí nejmenší rozlišitelný detail, se kterým lze počítat. Vzhledem k tomu, že
objekty a jevy mají svoji geometrickou a tematickou složku,
je nutné toto kritérium dále rozčlenit na dvě dílčí kritéria
2. skupiny - dodržení geometrické rozlišovací úrovně a dodržení tematické rozlišovací úrovně.
Obě kritéria lze vyjádřit jako procentuální podíl vyhovujících objektů a jevů z celkového počtu všech modelovaných
objektů a jevů definovaných v dané databázi.

kde je
nd
nl2l

3. Aktuálnost datové báze vyjadřuje, jak je celá datová báze
v daném čase aktuální. Přitom se v zásadě nehodnotí pouze
aktuálnost jednotlivých prvků, ale i homogennost aktuálnosti celé databáze a systém jejího udržování.
4. Význam území je dán potřebami uživatelů tak, aby splňoval jejich požadavky na prostorový rozsah zpracovávaného
nebo zabezpečovaného území.
5. Uživatelská přívětivost. Tímto kritériem se rozumí schopnost dat k použití v různých typech programového prostředí GlS charakteru, která se odráží především v otázce
dodržení zásad standardizace, dále se v tomto kritériu hodnotí nezávislost a ochrana dat.

n122

počet všech objektů a jevů definovaných v databázi,
počet objektů a jevů v databázi, které z hlediska geometrické rozlišovací úrovně vyhovují uživatelským požadavkům,
počet objektů a jevů v databázi, které z hlediska tematické rozlišovací úrovně vyhovují uživatelským požadavkům.

Hodnotu celého kritéria obsah datové báze lze potom vyjádřit vzorcem
Z
Pll

kll + L

PIZi
;=1

k1Zi

k, = -----z---PlI+

LPIZi
;=1
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Váhy kritérií PIl a P12i jsou stanoveny expertními odhady, například metodou párového srovnávání, přímým odhadem
v dané klasifikační stupnici apod.

Technická kvalita datové báze, a dat v ní uložených, je významným kritériem, které výrazně ovlivňuje užitnou hodnotu
a kvalitu digitálních geoinformací. Otázkou definice kvality
dat se zabývá řada publikací z oblasti geoinformatiky, například [1, 2, 6,10]; zde byl použit především standard SDTS
(the Spatial Data Transfer Standard, [10]).
Toto kritérium opět není jednoduchým, ale má své složky
- dílčí kritéria 1. skupiny, které zahrnují hodnocení podkladových materiálů a metod jejich transformace, dále lokalizační a atributovou přesnost dat, jejich logickou konzistenci
a komplexnost uložených objektů ajevů. Některá kritéria jsou
dále z metodických důvodů dělena na dílčí kritéria 2. skupiny. Posoudit celou kvalitu datové báze proto znamená posoudit všechny její jednotlivé složky.
3.2.1 Transparentnost původu podkladových materiálů
a metod použitých při odvozování sekundárních dat
První částí uvedeného dílčího kritéria je transparentnost původu podkladových materiálů při sběru primárních dat. Zde
je nutné hodnotit, zda tvůrci databáze znají původ všech podkladových materiálů, které používají pří jejím naplňování,
dále jejich charakteristiky (geometrické a tematická přesnost,
případně i topologická přesnost), jejich aktuálnost apod.
Dále, zda tvůrci tyto informace dávají k dispozici i uživatelŮm. Za předpokladu, že tvůrci databáze znají přesně uvedené charakteristiky, je hodnota tohoto kritéria rovna 100.
Pokud charakteristiky nejsou přesně známé, je hodnota snižována o procentuální podíl neznámých nebo neúplných informací vyjádřený číslem l1z11' Je tedy

Druhé dílčí kritérium - lokalizační přesnost - hodnotí přesnost umístění objektů a jevů v daném geodetickém referenčním systému. Jedná se zde o hodnocení jak polohové, tak
i výškové přesnosti objektů a jevů. Hodnocení je založené na
statistickém porovnávání vybraných vzorků databáze s primárními zdroji nebo se standardy vyšší přesnosti, z něhož
jsou poté dedukovány očekávané hodnoty.
Polohová přesnost je určena polohou uspokojivě definovaných prvků. Výrobce dat zpravidla zařazuje výrobek do
příslušné kategorie a tím dává uživateli informaci o tom, jakou přesnost dat pro řešení svých úloh může očekávat. Nezávislé testování horizontální přesnosti může prokázat oprávněnost nebo neoprávněnost zařazení do této kategorie
a kritériem k22l potom lze z tohoto hlediska zhodnotit funkčnost produktu jako

k22l

n221

100 -

n

+ h"

kde je
n
počet všech objektů a jevů v databázi,
n22l
počet objektů a jevů v databázi, které z hlediska horizontální přesnosti vyhovují dané kategorii,
hs
zvolená hladina spolehlivosti udaná v procentech.
Zpravidla je daná metodikou testování, případně je převzatá z platné normy.
Obdobně je hodnocena výšková přesnost. Nezávislé testování vertikální přesnosti může opět prokázat oprávněnost
nebo neoprávněnost zařazení do příslušné kategorie. Kritériem k222 potom lze z tohoto hlediska zhodnotit funkčnost
produktu. Jeho hodnotu lze vypočítat podle vztahu

k222

Druhou částí dílčího kritéria je technická správnost (korektnost) použitých metod a modelů při odvozování sekundárních dat. Použité metody a matematické modely při odvozování sekundárních dat mohou výrazným způsobem
ovlivnit výslednou přesnost těchto dat (viz např. [8]). Obdobně jako u předchozího kritéria je jeho hodnota rovna 100
v případě, že tvůrce a správce databáze poskytuje úplné informace. Pokud informace o použitých metodách a modelech nejsou přesně známé, je hodnota snižována o procentuální podíl neznámých nebo neúplných informací vyjádřený
číslem l1z12' Platí tedy
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100 -

n
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kde je
n
počet všech objektů a jevů v databázi,
n222
počet objektů a jevů v databázi, které z hlediska horizontální přesnosti vyhovují dané kategorii,
hs
zvolená hladina spolehlivosti udaná v procentech.
Pozn. Koeficienty km a km nemohou být větší než 100, a to ani
v případě, že by jejich hodnota po výpočtu mezní hodnotu překročila.

2

k22
Celková hodnota dílčího kritéria k21 je potom dána vztahem
2

k21

=

k21i
---2---L P21i
i=1

L P22i
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k22i

= ----2---LP22i
i=1

Stejně jako u předešlého kritéria k21 jsou váhy P22i stanovené
některými metodami expertních odhadů.

L P2li

) ;=1

kde P21i jsou váhy dílčích kritérií k21i• Ty je opět možné získat přímým odhadem nebo metodou párového srovnávání.

Třetím dílčím kritériem je atributová přesnost. I zde je však
nutné rozlišovat pojmy přesnost a rozlišovací úroveň tematických dat. Požadovaná rozlišovací úroveň tematických dat
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je předem stanovena technickým projektem modelu terénu
a uživatele informuje o množství a velikosti nejmenšího rozpoznatelného tematického detailu. Z hlediska uživatele její
hodnota ovlivňuje použitelnost modelu k řešení aplikačních
úloh, respektive výslednou přesnost těchto aplikací. Atributová přesnost dat je potom kritériem, jímž se hodnotí kvalita
technické realizace modelu.
Funkčnost produktu je opět možno hodnotit na základě výsledků nezávislých testů kritériem k23 jako procentuální podíl objektů a jevů se správnými tematickými atributy vůči
všem objektům ajevům v databázi. Z hlediska rozložení chyb
je zde uplatněna hladina spolehlivosti hs• Lze tedy psát

Poslední součástí logické konzistence je konzistence časová, která se vztahuje k datům v doménách pro ukládání časových údajů. Pokud je databáze v časově konzistentním
stavu, není možný výskyt dvou různých událostí v jednom
časovém okamžiku. Porušením tohoto pravidla dochází opět
k výskytu nekonzistentností, kdy se mohou neoprávněně vyskytnout na jednom místě dvě nebo i více událostí probíhajících ve stejném čase. Důsledkem potom je, že uživatel nebude vědět, který jev se v daném čase uskutečnil nebo právě
probíhá. Proto je nutné testovat i časovou konzistenci. Její
úroveň je možno po provedených nezávislých testech vyjádřit kritériem k243 jako

=

k243

kdeje
n
počet všech objektů a jevů v databázi,
n23
počet objektů a jevů v databázi, které z hlediska atributové přesnosti vyhovují dané kategorii,
hs
zvolená hladina spolehlivosti udaná v procentech.

n243

100-,
n

kde je
n
počet všech objektů a jevů v databázi,
n243
počet objektů a jevů v databázi, které jsou z hlediska
časového konzistentní.
Výsledná hodnota dílčího kritéria k24 je počítána stejně
jako u předešlých dílčích kritérií, tedy:
3

k

24

Čtvrtým dílčím kritériem je logická konzistence datové báze.
Logická konzistence znamená, že j sou v databázi realizována
a trvale udržována všechna potřebná přiřazení mezi jednotlivými objekty a jevy a jejich charakteristikami, která umožňují analyzovat vztahy a vazby mezi těmito objekty. V tomto
kritériu se hodnotí existence zjevných rozporů v celé databázi, které mohou nastat jak při jejím prvotním naplňování,
tak zejména při její aktualizaci. Hodnotí se zde topologická
konzistence jako základní předpoklad pro funkci většiny aplikačních úloh, dále tematická konzistence a konzistence časová.
Úroveň zabezpečení topologické konzistence je možno vyjádřit kritériem k241 jako procentuálního množství topologicky konzistentních objektů ze všech objektů databáze, tedy

k241
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n241

100-,
n
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Váhy P24i kritéria k24jSOU stanoveny opět obdobně jako u předešlých dílčích kritérií.
3.2.5 Kompletnost dat
Posledním dílčím kritériem je kompletnost dat. Kompletnost
dat hodnotí úplnost naplnění všech předepsaných objektů
a jevů a jejich charakteristik. Řada objektů však může být
v databázi obsažena bez toho, aniž má uváděné tematické atributy. S touto praxí se uživatel poměrně často setkává. Proto
je z praktických důvodů vhodné posuzovat zvlášť komplexnost naplnění jednotlivých objektů a jevů a komplexnost naplnění jejich tematických atributů. Obě kritéria se hodnotí
v procentech jako

kdeje
n
počet všech objektů a jevů v databázi,
n241
počet objektů a jevů v databázi, které z hlediska topologie jsou konzistentní.
Tematická konzistence znamená, že v databázi nejsou redundantní výskyty tematických domén, které mají stejná
jména a přitom neobsahují stejné údaje. Úroveň zabezpečení
tematické konzistence je možno vyjádřit kritériem k242 jako
procentuálního množství tematicky konzistentních objektů
ze všech objektů databáze, tedy

LP24i
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n251

k251

=

100-,
n

k252
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100-,
n

n252

kde je
n
předepsaný počet všech objektů ajevů v databázi z dané
lokality,
n251
počet skutečně naplněných objektů a jevů,
n252
počet objektů a jevů v databázi, které mají úplně uvedené všechny předepsané tematické atributy.
Celková hodnota dílčího kritéria k25 je počítána stejně jako
u předešlých dílčích kritérií
2

kdeje
n
počet všech objektů a jevů v databázi,
n242
počet objektů a jevů v databázi, které z hlediska tematického jsou konzistentní.
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Váhy P25i kritéria k25 jsou opět stanoveny metodami expertních odhadů.
Celková hodnota kritéria hodnotícího kvalitu datové báze
k2 je počítána podle vztahu
5

L. P2i
k2 = ----5

k2i

i=l
----

L.P2i
i=l

Váhy jednotlivých dílčích kritérií 1. skupiny je možno opět
zjistit párovým porovnáváním či přímým odhadem ve zvolené klasifikační stupnici.

schopnost sloužit k účelu, pro který byl vytvořen. Tato mezní
hodnota zastarání byla a je poměrně často sledovaná u hodnocení klasických map, kde dochází ke ztrátě užitnosti již
v případech, kdy je změněno 15 až 25 % obsahu mapy [4,5,
7]. Pro digitální data zatím nebyla tato otázka dostatečně diskutována a ani nebyly publikovány odpovídající výsledky.
V zásadě je však možno pro první přiblížení vyjít ze zkušeností práce s klasickými mapami tak, jak je uvedeno v předchozím odstavci. Tvar funkce li (Do která vyjadřuje zákonitou změnu aktuálnosti obsahu databáze v závislosti na čase
T lze podle [4, 5] konstruovat za různých předpokladů.
Východiskem může být předpoklad, že ke změně aktuálnosti obsahu dochází v lineární závislosti na čase. Potom hledaná funkce bude ve tvaru
(I - C) (Tmez

NT)
Aktuálnost datové báze vyjadřuje, že celá datová báze je v co
možná nejaktuálnějším stavu.
Aktuálností datové báze se rozumí především úroveň souladujejího obsahu s modelovanou skutečností v daném čase,
tedy úroveň jejího zastarání. V tomto ohledu lze na ni pohlížet podobně jako na aktuálnost obsahu mapy uvedenou například v [3, 4, 5, 7]. Obecně lze říci, že každá databáze je
již v okamžiku svého naplnění do určité míry zastaralá. Z výrobně technologických důvodů tedy nelze v podstatě nikdy
dosáhnout stavu, že obsah databáze je plně v souladu se skutečností. Na rozdíl od klasických papírových map lze databáze aktualizovat nepoměrně častěji, v řadě případů i v reálném čase. To se bude však týkat především nejdůležitějších
objektů ajevů, základní část databáze bude převážně ve stavu,
v jakém ji dodá poskytovatel.
Úroveň aktuálnosti datové báze se poměrně rychle mění
v závislosti na různých faktorech. Její hodnotu je možné
v zásadě vyjádřít procentuálním množstvím změn, které nastanou jak v geometrii, tak v topologii nebo v atributech
objektů a jevů. Přesto se jeví jako účelné hodnotit úroveň
aktuálnosti jako soubornou funkci závislou na čase, který
uplynul od poslední aktualizace databáze. Přitom lze v zásadě postupovat obdobně, jako u klasických papírových
map. Je tedy možno hodnotit jak aktuálnost jednotlivých
prvků nebo jejich logických skupin, tak i homogennost aktuálnosti celé databáze a systém jejího udržování. U hodnocení aktuálnosti jednotlivých prvků nebo jejich logických skupin je možné přihlédnout i k jejich uživatelskému
významu.

Funkce k vyjádření celkové změny aktuálnosti obsahu datové báze je závislá na čase. Úplný soulad obsahu databáze
a modelované skutečnosti je v čase To. Reálně však nelze tohoto ideálního stavu dosáhnout, protože je zde vždy zastoupena časová prodleva mezi začátkem práce na naplňování dat
a jejich poskytnutím uživatelů. Proto výchozím bodem pro
další posuzování je čas vm, pro který platí zadaný soulad
nebo povolená tolerance nesouladu modelované skutečnosti
a obsahu databáze. Pro každou část databáze je však možno
hodnotit i výchozí čas Tvm, který je dán zejména aktuálně použitou technologií a časovými možnostmi redakčního pracoviště.
Nebude-li obsah databáze aktualizován, bude postupně docházet ke ztrátě jeho aktuálnosti, až dosáhne určitou mez
(v čase Tmez), kdy jeho použití bude problematické, tedy ztratí

= -----+

-

Tmez - Tvm

T)

C.

Konstanta C vyjadřuje mezní hodnotu funkčnosti datové
báze z hlediska času. Protože z logiky předchozích úvah vyplývá, že má smysl zkoumat funkčnost datové báze pro čas
T ~ Tmez, potom pro T> Tmez lze psát

Za předpokladu, že velikost poklesu úrovně aktuálnosti obsahu datové báze za časovou jednotku se v závislostí na rostoucím čase T zmenšuje, lze použít exponenciálního tvaru
funkce

kde b značí konstantu závislou na mezní době zastarání, kterou lze vyjádřit vztahem
b=~.
Tmez
Konstanta d je volena z intervalu <I, 2> v závislosti na relativním zastoupení objektů a jevů s různou časovou stálostí.
V ideálním případě, že by se objekty a jevy uložené v databázi měnily všechny stejně rychle, je velikost konstanty
d rovna I. V nejnepříznivějším případě, kdy by rychlost změny objektů a jevů byla značně nesourodá, je velikost konstanty rovna 2. Na základě kartometrického šetření bylo na
území Ceské republiky zjištěno, že změny na našem území
jsou značně nehomogenní a tedy se v podstatě u všech mapových listů hodnota konstanty d blíží pravé hranici intervalu.
Pro vlastní hodnocení aktuálnosti databáze z hlediska hodnotové analýzy vyjádřené koeficientem k3 je možné použít
vztah

r

Kritérium významu území je dáno potřebami uživatelů tak,
aby hodnotilo jejich požadavky na prostorový rozsah zpracovávaného nebo zabezpečovaného území. Význam tohoto
kritéria je dán zejména tím, že pro každého uživatele má
území jiný význam, například vojenský, politický, hospodář-
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ský apod. Přitom databáze obsahující data z různých území
nejsou v žádném případě vzájemně zastupitelné. Zde je vyjádřeno, že daný prostorový rozsah území nebo jeho část není
pro všechny uživatele stejně významný (např. příhraniční
pásmo má pro obranu státu větší význam než vnitrozemské
aglomerace, ... ). Dále je nutno uvážit, že absence dat z určitých prostorů může vést k omezené funkčnosti celé databáze.

Ke stanovení celkového stupně hodnocení významu území
na podkladě provedených dílčích kritérií je možné použít
agregační funkci ve tvaru
n

Vj

= PIVI I.

PiVij

,

i==2

Kritéria k hodnocení významu území vyjadřují takové charakteristiky území a dějů na něm probíhajících (minulých,
současných i budoucích), které se k území vztahují a které
zájem o dané území buďto přímo nebo i zprostředkovaně vyvolávají či podmiňují. Proto prvním a nezbytným krokem
k vypracování návrhu hodnotitelských kritérií a jejich vah je
průzkum uživatelských potřeb a požadavků a shrnutí poznatků o tom, kdo, k čemu a v jakém rozsahu, případně s jakou četností, využívá nebo bude využívat určitý typ databáze,
respektive její část z požadovaného prostoru.
Stanovení konkrétních kritérií závisí především na tom,
zda a do jaké míry je předem vymezen okruh uživatelů a účel
i způsob užití určitých digitálních geoinformací. Z hlediska
použití digitálních geoinformací, například v armádě, lze
s vysokou pravděpodobností stanovit následující strukturu
dílčích kritérií:
1. geografická poloha hodnocené části území,
2. vstupní koridory do zájmové části území,
3. množství a charakter překážek,
4. střediska průmyslové výroby,
5. hustota osídlení,
6. regiony s koncentrací národnostních nebo náboženských
menšin,
7. místa rozmístění posádek a jejich velikost,
8. vojenské výcvikové prostory,
9. sklady pohotovostních, operačních a jiných zásob,
10. rozmístění systémů a zařízení zabezpečujících obranu
území.
Uvedená kritéria nejsou samozřejmě úplným výčtem, přesto lze na nich dokumentovat šíři problémů, se kterými je
nutné při hodnocení významu území počítat. Lze je postupně
doplňovat, redukovat, sdružovat apod. Z hlediska metodiky
práce je však možné s uvedenými kritérii pracovat s dostatečnou objektivitou. Při jejich hodnocení lze z nich vymezit
fyzicko geografická kritéria (geografická poloha, vstupní koridory, přirozené překážky apod.), dále socioekonomická kritéria (rozsah výroby, hustota osídlení, regiony náboženských
nebo národnostních menšin, ... ) a vojensko politická kritéria
(místa rozmístění posádek a jejich velikost, vojenské výcvikové prostory, sklady pohotovostních, operačních a jiných
zásob, rozmístění systémů a zařízení zabezpečujících obranu
státu).
Každé kritérium má opět svoji váhu. Ta bude většinou stanovena na základě uživatelského průzkumu armádních uživatelů například metodou párového porovnávání.
Zvláštností vah jednotlivých kritérií je to, že řada z nich
je proměnná v čase. Zatímco geografická poloha, vstupní koridory apod. jsou v čase v podstatě neproměnné (viz. například koridor Moravské brány), socioekonomická kritéria
a vojensko politická kritéria jsou závislá na dané vojensko
odborné a politické situaci. Tato situace může být jednak časově poměrně stálá, jednak se může velice často měnit, případně být i časově omezena.

kde je
Vj
celkové hodnoceníj-té plošné jednotky,
vij
dílčí hodnoceníj-té plošné jednotky podle i-tého kritéria,
Pi váha i-tého dílčího kritéria,
n celkový počet použitých dílčích kritérií.
První kritérium, geografická poloha hodnocené části
území, má specifický význam. Pokud uvážíme, že poskytovatelem dat může být poskytnuta i oblast mimo zájem uživatele, je nutné volit pro vyjádření hodnoty významu území
uvažovaných plošných jednotek uvedenou násobnou funkci.
Váhy dílčích kritérií použité v tomto výrazu je však nutné
předem vynásobit koeficientem C vypočítaným podle vztahu
I

C=

[PI

I,pr

1
.

,=2 ~

Výsledná hodnota kritéria významu území k4 se poté počítá
podle vztahu

Kritériem standardizace, nezávislost a ochrana dat se rozumi
schopnost dat k použití v různých typech programového prostředí GIS charakteru, dále nezávislost dat na konkrétním
programovém prostředí a nakonec systém jejich ochrany před
poškozením a zneužitím.
Toto kritérium se opět rozpadá do tří dílčích kritérií - standardizace dat, nezávislost dat na programovém prostředí
a ochrana dat před poškozením a zneužitím.

Standardizace digitálních geodat je v současné době velice
diskutovaný pojem. Princip standardizace spočívá v dohodě
zúčastněných stran na tom, že si budou vzájemně poskytovat data ve standardních výměnných formátech, které zabezpečí jejich bezproblémové využívání v systémech akceptujících uvedené standardy.
V rámci standardizace se jedná zejména o následující
otázky [1]:
- podporované datové struktury,
- formáty dat,
- koncepční model krajinné sféry (přesná definice objektů
a jevů modelované reality, dále schéma jejich kódování
a schéma kódování jejich atributů),
- výměnná média,
- administrativní procedury.
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Tab. 1 Váhy kritérií a dílčích kritérií 1. a 2. skupiny
Hlavní kritérium

Váhy kritérií

Dílčí kritérium
1. skupiny

Váha dílčího
kritéria 1.
skupiny (%)

Dílčí kritérium
2. skupiny

Váha dílčího
kritéria
2. skupiny (%)

ki

Pi

kij

Pij

kijk

Pijk

Obsah datové báze

0,608

-k1

kompletnost
modelu reálného
světa - k11
dodržení
požadované
rozlíšovací úrovně
dat - k12
Celkem

Kvalita datové báze

0,405

- k2

70

30

100
transparentnost
podkladových
materiálů při sběru
primárních dat - k211

transparentnost
zdrojů a metod
odvozování
sekundárních dat k21

10

transparentnost
použitých metod a
modelů při
odvozování
sekundárních dat -

50

50

k212

Celkem
lokalizační přesnost
dat - k22

40

50

výšková - km

50

Celkem
atributová přesnost
dat - k23

10

topologická
konzistence - k231

34

tematícká
konzistence - k242

33

časová konzistence k243

Celkem
kompletnost objektů
a jevů - k251

kompletnost dat k25

10

kompletnost atributů
- k252

Celkem

33
100
60
40
100

0,811

Význam území - k4

1,014

Standardizace,
nezávislost a
ochrana dat - k5

0,203

50
nezávislost dat na
programovém
prostředí - k52

20

ochrana dat před
poškozením nebo
zneužitím - k53
30

ochrana přístupových
práv

40

ochrana autorských
práv

20

fyzická ochrana dat

40

Celkem

Celkem

100

30

logická konzistence
datové báze - k24

Aktuálnost datové
báze - k3

100

polohová - k221

3,041

100
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V rámci Armády České republiky (AČR) jsou přijaty standardy NATO typu STANAG, pro některé oblasti potom standardy armády USA typu MIL-STD. Z hlediska uživatele je
však významné, zda dostane data ve standardizované podobě
či nikoliv. Samozřejmě, že se vždy bude jednat o konkrétní
standard pro konkrétní data, která buď budou nebo nebudou
standard plně respektovat.
Z toho důvodu je hodnota kritéria k5l
k5! = O, pokud daný standard není respektován,
k5! = 100, pokud daný standard je respektován.

Nezávislost dat vyjadřuje především programovou nezávislost dat tak, aby je bylo možno bez jakýchkoliv úprav použít v různých programových prostředích při zabezpečení jejich plné využitelnosti. Ve své podstatě je do značné míry
svázána se standardizací dat, přesto se však jeví jako účelné
hodnotit ji zvlášť.
Nezávislost dat na programovém vybavení představuje
opět většinou jasná pravidla definující používané standardy,
které respektují jak výrobci dat, tak i tvůrci aplikačních programových vybavení. V tomto ohledu má opět smysl hodnotit kritérium k52 pouze tím, zda jsou data nezávislá nebo
závislá na programovém vybavení, tedy:
k52
k52

= O, pokud

jsou poskytovaná data závislá na programovém vybavení výrobce dat,
= 100, pokud nejsou poskytovaná data závislá na programovém vybavení výrobce dat.

Ochrana dat představuje systém zabezpečení dat proti neúmyslnému nebo úmyslnému poškození, zneužití či ztrátě.
V rámci tohoto kritéria je nutné hodnotit jednotlivé komponenty tohoto systému, které se však z hlediska účelu práce
váží pouze na užitné vlastnosti digitálních dat. Proto zde nejsou hodnocené komponenty, které zabezpečují ochranu dat
z hlediska výrobních technologií.
Ochranu dat z uživatelského hlediska především tvoří:
1. zabezpečení uživatelských přístupových práv k databázím,
2. systém zabezpečení autorských práv,
3. zabezpečení ochrany dat při manipulaci s nimi a při jejich
transportu k uživatelům, především spojovými kanály.
Každou dílčí složku lze hodnotit stupněm ochrany ve stobodové stupnici, kde hodnota 100 znamená plnou ochranu
a koeficient a potom srážku za nesplnění kritéria; i-tá dílčí
složka je potom hodnocena:

Za předpokladu, že všechny dílčí složky mají stejnou váhu
při zabezpečení celkové ochrany dat, lze tuto vyjádřit:
n

L.k53i
;=1

k53=---

n

Celkovou hodnotu kritéria k5 - standardizace, nezávislost
a ochrana dat lze potom vyjádřit funkcí

3

L.P5ik5i
;=1

k5=--3

L.P5i
;=1

4. Celkové vyjádření funkčnosti digitálních
geoinformací
Výsledný stupeň funkčnosti daného produktu či jeho části
lze s využitím kritérií uvedených v kapitole 3 posoudit vhodnou agregační funkcí ve tvaru

Zvolený tvar agregační funkce postihuje i skutečnost, že
uživatel může obdržet data z území, které není předmětem
jeho zájmu, nebo data, která jsou již natolik neaktuální, že
jejich použití by mohlo vážně narušit plnění jednotlivých
funkcí DG!, případně jejich plnění i naprosto znemožnit.
Váhy Pi jednotlivých kritérií jsou stejně jako váhy dílčích
kritérií stanovovány metodami expertních odhadů. K tomu,
aby byly stanoveny s vysokou pravděpodobností, je nutné,
aby se na této operaci podíleli jak zkušení uživatelé DG!, tak
i příslušníci geografické služby, kteří s uživateli přicházejí
velice často do styku. Vzhledem ke tvaru agregační funkce
je však i zde, podobně jako u kritéria "význam území", potřebné nejprve upravit váhy jednotlivých dílčích kritérií vynásobením koeficientem C počítaného podle vztahu

C=

!

[P3P4 (t/i

+ P5)

J3 .

Uvedená agregační funkce vypovídá o stavu produktu
v daném čase a o míře jeho použitelnosti. Lze ji však i použít pro experimentální zjišťování, jakými cestami lze zvýšit
užitnost produktu při minimalizaci navýšení nákladů.

K dokumentaci funkčnosti uvedeného postupu lze použít příklad jedné ukládací jednotky fiktivní databáze. Upozorňuji,'
že zde jde pouze o modelový příklad, který má za cíl ukázat,
jak celý systém funguje.
V první fázi byly párovým srovnáváním stanoveny váhy
jednotlivých hlavních kritérií a transformovány vynásobením koeficientem C. Jejich hodnoty jsou uvedeny ve druhém sloupci tab. 1. Hodnoty vah jednotlivých dílčích kritérií 1. respektive i 2. skupiny byly získány odhadem jako procentuální podíl v rámci jedné skupiny.
Pro jednotlivá hlavní kritéria byly stanoveny modelové
hodnoty plnění jednotlivých dílčích kritérií a spočítány hodnoty hlavních kritérií. Dále byly spočítány hodnoty kritérií,
pokud by nastal ideální stav, že všechna kritéria jsou plněna
na 100 %, respektive mají ideální hodnoty takové, že nepřekračují zadanou hladinu spolehlivosti (u kritérií pracujících
s kritérii přesnosti). Výsledky jsou uvedeny v tab. 2.
Hodnotu funkčnosti databáze lze nyní posuzovat například
změnou hodnot jednotlivých kritérií. Pokud například zvyšujeme aktuálnost dat postupně o jeden rok, hodnota tohoto
kritéria bude narůstat a celková užitná hodnota bude růst též.
Výsledky je možné ukázat v tab. 3.
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Hlavní kritérium
Transformovaná
váha kritéria
hodnota kritéria
Obsah datové báze
0,608
0,405
Kvalita datové báze
Aktuálnost datové báze
0,811
Význam území
1,014
Standardizace
0,203
Celková funkčnost
4631,15

Modelová
kritéria
89,45
81,919
60,65
0,904
74,48

Ideální
hodnota
100
100
100
I

100

10000

Čas uplynulý od
poslední aktualizace
databáze

Koeficient
aktuálnosti
databáze

Celková funkčnost
produktu

5 let
4 roky
3 roky

60,65
68,73

4631,15
5247,78

77,88
88,25

5946,51
6738,28

2 roky

Uvedený příspěvek ve zjednodušené podobě pouze ukázal
jednu z cest,jakje možné hodnotit vlastnosti digitálních geoinformací z hlediska uživatele. K tomu, aby byla naznačená
metoda plně použitelná v praxi, je nutné doplnit všechny
dříve vzpomínané průzkumy, stejně jako doplnit celý systém
vyčíslení nákladů na zabezpečení jednotlivých funkcí DG!.
Tyto a další otázky využívání DG! v praktické činnosti armády jsou předmětem řešení projektu obranného výzkumu
"Topografické zabezpečení v přípravě a řízení podpory ope-

Mapa prírodnej krajiny
a krajinnej pokrývky Slovenska

račních schopností AČR", který je v současné době na katedře vojenských informací o území Vojenské akademie
v Bmě řešen.

[1] DlGEST. Editíon 1.2. Defense Mapping Agency 1994.
[2] Geospatial Positioning Accuracy Standards. Federa1 Geodetic
Control Subcomrnittee and Federal Geographíc Data Committee, Standard FGDC-STD-007-1998. FGDC 1998.
[3] MIKLošíK, E: Řízení geodetických a kartografických prací.
[Učebnice.] Brno, VAAZ 1979. 284 s.
[4] MIKLošíK, E: Časová podmíněnost kvality a efektivnosti
práce ve vojenské kartografii. [Doktorská disertace.] Brno 1987.
291 s., 48 s. příloh. - VAAZ.
[5] MIKLošíK, E: Objektivizace hodnocení map a mapových souborů. [Připravovaná skripta.] Brno, VA v Bmě.
[6] STANAG 2215 - Ohodnocení topografických map, leteckých
navigačních map a digitálních topografických dat. 5. vydání.
NATO - Vojenská agentura pro standardizaci (MAS) 1989.
[7] TALHOFER, Y.: Metody aktualizace báze dat modelu banky
kartografických dat. [Kandidátská disertace.] Brno 1983. 146
s., 50 s. příloh. - VAAZ.
[8] TALHOFER, Y. - HOFMANN, A.: Analýza možností využití
DMR pro přípravu operačně taktických úloh ve zpravodajské
oblasti. [Dílčí studie pro úkol projektu obranného výzkumu
"Analýza požadavků a možností řešení operačně taktických
úloh pro zpravodajské orgány pozemního vojska".] Brno, VA
1998. 36 s., 17 příloh.
[9] VLČEK, R.: Příručka hodnotové analýzy. Praha, SNTL 1983.
302 s.
[10] WEREGlN, H.: Data qua1ity parametr. LONGLEY, P. A. (ed.):
Geographic Information System. Second Edition. New York,
John Wi1ey & Sons, INC. 1999. S. 179-189.
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Údaje o prírodnej krajine a krajinnej pokrývke spolu s topografickým podkladom tvoria základ zostavenej mapy. Jej najdoležitejším kartografickým prínosomje grafické vyjadrenie prieniku dvoch areálových (tematických) vrstiev mapy kombináciou
štruktúmych asociatívnych grafických vzoriek (najmii s nepravidelným usporiadaním) a počítačové spracovanie podkladov.
lntegrácia údajov o prírodnej krajine a krajinnej pokrývke do jednej mapy poskytuje obraz o povodnej, ale aj vplyvom človeka zmenenej krajine.

Data about naturallands and land cover together with their topographic ground represent a basis oj derived map. lts most
important cartographic contribution is its graphical representation oj merging two areal (thematic) map layers by combining structural associative graphic pattems (namely with irregular arrangement) and computer data processing. Data
integration oJnaturallands and land cover in one single map offers a view on original as well as by man's activities changed lands.
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Niektoré možnosti využitia bázy údaj ov (BÚ) CORINE land
cover Slovenska dokumentujú mapy: Slovensko - COR/NE
- krajinno-turistická mapa v mierke 1:500000 [3], Slovensko - mapa krajinnej pokrývky v mierke 1:500000 [2] a Krajinná pokrývka (identifikovaná v zmysle projektu COR/NE
Land Cover) - územie Zvolen - Detva - Krupina v mierke
1:100000 [14], ktoré vydal Geografický ústav SAV v Bratislave. Aktivity ústavu v tomto smere pokračujú, čoho dokazom je novovytvorená Mapa prírodnej krajiny a krajinnej
pokrývky Slovenska v mierke 1:500000.
Ciefom tvorby tejto mapy bolů pripraviť relevantný súbor
údajov, dovofujúci hodnotiť vplyv človeka na krajinu, pretože mapa je osvedčeným nástrojom priestorového poznávania. Osobitný význam získava mapové vyjadrenie vtedy, ak
prezentuje údaje integrujúcim sposobom. Zvlášť sa to týka
údajov o krajine, ktorých priestorový aspekt treba vyjadriť
v horizontálnej aj vertikálnej dimenzii.
Ciefom príspevku je dokumentovať proces tvorby Mapy
prírodnej krajiny a krajinnej pokrývky Slovenska v mierke
1:500 000, sprostredkúvajúcej kompatibilitu prírodných podmienok krajiny a ich reálneho spoločenského využitia.

V procese tvorby mapy sa využila BÚ CORINE land cover
(CLe) Slovenska, ktoráje súčasťou európskej BÚ CLC. Myšlienka vytvoriť jednotnú BÚ o krajinnej pokrývke Európy
vznikla začiatkom 80. rokov. Podnetom na naplnenie takéhoto zámeru bola skutočnosť, že unifikované informácie
o krajinnej pokrývke sú doležité na riešenie výskumných, ale
aj aplikačných problémov v environmentálnej sfére. Mapovanie krajinnej pokrývky sa stalo integrálnou súčasťou programu CORINE (Coordination of Information on the Environment), ktorý sa začal realizovať v roku 1985 s ciefom
zabezpečiť zber údaj ov o stave životného prostredia členských štátov Európskej únie. V roku 1991 sa na zasadnutí ministrov životného prostredia európskych krajín v Dobříši
(Česká republika) rozhodlo, že riešenie projektov programu
CORlNE, teda aj projektu Land Cover, sa rozšíri aj do krajín strednej a východnej Európy [1]. Slovensko sa pripojilo
k riešeniu tohto projektu v roku 1993.
Prostredníctvom projektu CLC sa dokončuje vytvorenie
jednotnej BÚ krajinnej pokrývky Európy v mierke 1:100 000,
založené na aplikácii satelitných snímok. Tvorba tejto BÚ
sa dokumentuje napr. v prácach Heymann et al. [5], Feranec
et al. [2].
Krajinná pokrývka predstavuje zhmotnený priemet prírodných priestorových daností (morfopolohových a bioenergetických) a zároveň súčasného využívania krajiny, t. j. spoločnosťou, resp. človekom pretvorenej alebo vytvorenej
(umelé objekty) krajiny [2]. BÚ CLC považujeme v tomto
zmysle za doležitý zdroj informácií o súčasnej krajine, ktoré
sú využívané najmli v procese jej hodnotenia, ale aj rozhodovania, plánovania a mapovania.
Pretože súčasná krajina Slovenska je znázornená v mape
v mierke 1:500 000, originálne intepretačné schémy v mierke 1:100 000 (digitalizáciou ktorých vznikla originálna BÚ)
bolo potrebné generalizovať, t. j.:
- eliminovať areály menšie ako 2 mm2,
- zlúčiť skupiny najmenších areálov do vličších areálov (pri
zachovaní typických príznakov),

- zjednodušiť priebeh príliš detailne zvlnených kontúr areálov.
Súčasť BÚ CLC Slovenska je 31 tried krajinnej pokrývky
(z celkového počtu 44 tried jednotnej európskej legendy),
identifikovaných pomocou satelitných snímok Landsat TM
z rokov 1989 až 1992. Najvličšiu rozlohu zaberá orná poda
(l 676 836 hektárov - ha, 34,2 % z celkovej rozlohy štátu),
potom nasledujú listnaté lesy (l 013 712 ha, 20,7 %), ďalej
ihličité lesy (571 357 ha, 11,6 %), heterogénne pofnohospodárske areály (531627 ha, 10,8 %) a pod. [4].

Analýza prírodnej krajiny je v našom prístupe tvorby mapy
formulovaná ako rekonštrukcia krajiny pred zásadným vstupom človeka prostredníctvom jeho aktivít do povodnej krajiny, avšak v reláciách súčasných klimatických podmienok.
Táto rekonštrukcia prírodnej krajiny je hypotézou o stave krajiny, ktorá funguje bez spoločenských vplyvov a regulácie.
Vychádza z analýz kfúčových komponentov, vlastností
a vzťahov, rozhodujúcich na fungovanie autoregulačného
a autoregeneračného mechanizmu krajiny. Poznanie kfúčových vlastností a vzťahov v krajine je zvlášť doležité práve
z hfadiska uplatnenia aktivít človeka. Rekonštrukcii krajiny
je metodologicky príbuzná rekonštrukcia potenciálnej prirodzenej vegetácie (pozri [11]). Vhodným nástrojom vyjadrenia priestorového poznania kfúčových vlastností je priestorová taxonómia. Triedy (typy) prírodnej krajiny reprezentujú priestorové jednotky s relatívne homogénnymi vlastnosťarni. Na ich identifikáciu je potrebné analyzovať predovšetkým synergické vertikálne vzťahy relevantných interagujúcich komponentov krajiny (substrátu, reliéfu, vody,
pOdy a potenciálnej vegetácie) a ich vlastností. Metóda naloženia (overlay) jednotlivých priestorových (mapových)
analýz relevantných komponentov umožňuje tieto vzťahy
vertikálne overiť a zároveň zachovať ich priestorovú horizontálnu homogenitu.
Generalizujúci pohfad v kontexte poznania horizontálnych
vzťahov v rámci strednej Európy predstavuje mapa "Natural
Landscape Types" v mierke 1:2000 000 [10], publikovaná
Rakúskym ústavom pre východnú a juhovýchodnú Európu
vo Viedni v Atlase Dunajských krajín. Novú verziu mapy prírodnej krajiny strednej Európy v mierke 1:1 500 000, nazvanú "Landscape Units", upravili autori Richling et al. [15]
v kapitole Ekológia využitia krajiny v strednej Európe (Ecology of land use in Central Europe).
BÚ o prírodnej (geoekologickej) krajine bola vytvorená
z mapy Geoekologické - prírodné krajinné - typy [8], modifikovanej pomocou mapy typov reliéfu v mierke 1:500 000
[9], mapy podzernných vod v mierke 1:500000 [13], mapy
pod 1:400000 [6] a mapy potenciálnej vegetácie [11]. V nížinnej krajine sa upravili geoekologické typy podfa podnych
podmienok (podne typy a ich úrodnosť) a v montánnej krajine podfa typov georeliéfu (morfopolohové a sklonitostné
kritéria) a typov klímy [7, 16].
Upravená verzia mapy prírodnej krajiny v mierke 1:500 000
má 27 tried, klasifikovaných až na 4 hierarchické úrovne [12].
V kontexte efektívneho porovnania s krajinnou pokrývkou
bola generalizovaná a digitalizovaná podfa tried 3. úrovne.
Najmenšiu plochu zaberá trieda 2.2.3. vefmi studené vysoké
pohoria (62744,2 ha) v 19 polygónoch a najvličšiu trieda
2.2.2. vrchoviny až hornatiny (l 888 577,5 ha) v 48 polygónoch.
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Vrstva O
Topografický podklad
Vrstva 2
Krajinná pokrývka

Vrstva 1
Prírodná krajina
~

Digitalizácia
~

Počítačové spracovanie podvrstiev
Podvrstvy:

Podvrstvy:

purpurová
žitá
azúrová

Kontúry
Vzorky:
Urbanizovaná krajina
Pol'nohospodárska krajina
Lesné a poloprirodné areály
z toho: ihličnaté lesy
Zamokrené areály a Vody

červená
hnedá
1. zelená
2. zelená
modrá

~

Doplnené prvky topografického podkladu:
Vodné toky
Štátna hranica
Názvy a ostatný text

(modrá)
(hnedá)

čierna

~

Kontrolné výtlačky na počítačovej tlačiarni
~

Korektúry
~

Vybotovenie tlačových podkladov pre 10 tlačových farieb na osvitovej jednotke
~

Ofsetová tlač mapy

z hfadiska tematickej kartografie a z hfadiska počítačovej
technológie spracovania charakterizovaná mapa obsahuje tri
vrstvy:
- topografický podklad,
- areály prírodnej krajiny,
- areály krajinnej pokrývky.
Postup kartografického spracovania mapy je dokumentovaný
na obr. 1.
4.1 Topografický
zenie

podklad

a kartografické

zobra-

Výber topografického podkladu vychádzal z požiadaviek,
vyplývajúcich z tematického obsahu, mierky a účelu mapy.
Najdóležitejšími požiadavkami boli:
- minimalizácia skreslenia ploch a súčasne aj tvarov areálov,
- mierka 1:500 000, z ktorej vyplývalo viacero podmienok

vrátane podmienky vefkosti najmenšieho, kartograficky
vyjadritefného areálu,
- vedecký (odborný) účel mapy.
Na výber kartografického zobrazenia a mierky mala rozhodujúci vplyv okolnosť, že krajinná pokrývka už bola kartograficky spracovaná [3] analógovým sposobom v Gaussovom-Kriigerovom zobrazení, ktoré vďaka vlastnosti konformity neskresfuje tvar areálov a vyhovuje v mierke 1:500 000
aj požiadavke minimálneho plošného skreslenia areálov. Požiadavka minimálnej vefkosti najmenšieho areálu bola dodržaná už v uvedenej mape, a preto slúžila ako predloha na digitalizáciu areálov krajinnej pokrývky. Predloha vyhovovala
aj z hfadiska vedeckého (odborného) účelu mapy. Obsahovala ešte aj kultúrno-vlastivedné prvky.

Na vyjadrenie obsahu mapy sa použila metóda kvalitatívnych
areálov súčasne pre obidve vrstvy - krajinnú pokrývku aj prírodnú krajinu. Tento prístup sa v kartografii aplikuje zriedka
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Obr. 2 Ukážka grafických vzoriek použitých na vyjadrenie krajinnej pokrývky (skutočný tvar grafických vzoriek
je modifikovaný tlačiarňou počítača)

a vel'mi obozretne, pretože prekryt dvoch usporiadaných farebných stupníc vytvára spravidla nežiadúce odtiene. Pre
prvú vrstvu sa preto zvolili farebné grafické vzorky a pre
druhú vrstvu odtiene plošných farieb.

Digitálne spracovanie areálov krajinnej pokrývky si vyžiadalo vyhotovenie všetkých 31 grafických vzoriek pomocou
prostriedkov a postupov počítačovej grafiky (obr. 2). Pri výbere vzoriek sa aplikoval princíp asociatívnosti,
z ktorého
vyplynulo, že len sedem vzoriek možno konštruovať pomocou pravidelného
usporiadania
grafických prvkov a zvyšných 24 vzoriek bolo treba vytvoriť nepravidelným usporiadaním grafických prvkov. Výplň areálov krajinnej pokrývky sa konštruovala
multiplikáciou
grafického
elementu
v oboch smeroch dvojrozmerného
priestoru, teda v horizontálnom a vertikálnom
smere, pomocou
softvéru Corel
PHOTO-PAINT
a Arc-View geografického
informačného
systému (GlS).
Pri použitej technológii bolo treba brať do úvahy aj rózne
vyjadrovacie požiadavky, z ktorých sú najdóležitejšie tri:
- zabezpečiť, aby vrstva krajinnej pokrývky bol a rovnako výrazná ako vrstva prirodnej krajiny,
- zabezpečiť dodržanie hierarchie tried krajinnej pokrývky,
t. j. vzťah nadradenosti a podradenosti vyplývajúci z ich
klasifikácie do troch hierarchických
úrovní,
- zabezpečiť dodržanie vzájomnej
odlíšitel'nosti všetkých
31 tried krajinnej pokrývky 3. úrovne.
Prvá požiadavka znamenala dosiahnutie takého stavu, aby
vrstva prirodnej krajiny, vyjadrená farebnými odtieňmi, nepotláčala výraznosť vrstvy krajinnej pokrývky vyjadrenej
grafickými vzorkami a naopak.
Druhá požiadavka znamenala zachovanie výraznosti pia-

tich tried krajinnej pokrývky 1. hierarchickej úrovne (urbanizovaných,
pol'nohospodárskych,
lesných, zamokrených
a vodných areálov), t. j. aby farebnosť vzoriek (zabezpečujúca výraznosť tried I. a 2. úrovne) nezanikla pod farebnosťou vrstvy prírodnej krajiny. V rámci odlišovania pomocou
farebných odtieňov sa preferovali triedy 1. úrovne pred triedami 2. úrovne.
Tretia požiadavka
znamenala
volbu takých grafických
vzoriek, aby sa pod farebnosťou vrstvy prírodnej krajiny
a v rámci farebnosti tried I. úrovne nes tratila ich vzájomná
odlíšitel'nosť ako samostatných tried 3. úrovne.

Vrstva prírodnej krajiny bola póvodne členená až do 4. úrovne [12]. Takéto riešenie by si vyžadovalo použitie až 27 farebných odtieňov. Z hl'adiska psychológie odlišovania farieb
a z hl'adiska odlíšitel'nosti vzoriek a ich farieb vo vrstve krajinnej pokrývky sa od toho zámeru upustilo a rozhodlo, že areály
prírodnej krajiny má význam vyjadriť len do 3. úrovne, pomocou II farebných odtieňov. Toto riešenie mala vačšie predpoklady na zabezpečenie lepšieho vyjadrenia areálov prírodnej
krajiny I. úrovne pomocou teplých (intramontánna nížinná krajina) a chladných (montánna krajina) farebných odtieňov, ktoré
by neprekážalo odlíšitel'nosti vzoriek vrstvy krajinnej pokrývky. Súčasne sa splnila požiadavka dostatočného odlíšenia
areálov prírodnej krajiny aj 2. úrovne a dostatočného odlíšenia
grafických vzoriek I. vrstvy - krajinnej pokrývky.

Vytvorenie takejto náročnej vedeckej tematickej komplex nosyntetickej mapy v súčasných podmienkach nie je I'ahkou (ani
lacnou) záležitosťou.
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Reprodukčné spracovanie sa komplikovalo tým, že bolo treba
obidve digitálne spracované vrstvy pripraviť pre ofsetovú tlač,
pretože elektronická tlač mapy takejto farebnosti a formátu B 1
neprichádzala do úvahy. Príprava tlačových podkladov čiarových prvkov s využitím expozičnej jednotky je dnes už štandardná záležitosť, ale príprava tlačových podkladov pre plošné
farby, ktoré by vyhovovali stanoveným požiadavkám znamenala dosť neistú cestu súvisiacu s prevodrni medzi farebnýrni
systémarni RGB a CMYK, ktorý reprezentuje farby stabilizovaného štvorfarebného ofsetu. Tlač sa navyše uskutočni1a bez
klasickej kontroly pomocou plnohodnotného nátlačku.
Kartografické spracovanie mapy Prírodnej krajiny a krajinnej pokrývky Slovenska, kombináciou štruktúrnych asociatívnych grafických vzoriek a farebných odtieňov je zriedkavé a výrazne predstihuje vyjadrovacie možnosti doteraz
vydaných analogických máp. Tento grafický výstup prispel
k názornej dokumentácii zmien povodnej prírodnej štruktúry
krajiny Slovenska.
Vzájomné porovnanie uvedených súborov údajov dovolilo
analyzovať závislosti, korektnosť a potenciál využitia krajiny,
vzhfadom na existujúce prírodné podmienky.
Porovnanie údajov o krajinnej pokrývke a prírodnej krajine
umožnilo vyhodnotiť základný vývoj a zmeny povodnej krajiny, posúdiť heterogenitu krajiny, rnieru antropogénneho
vplyvu a intenzitu spoločenských procesov. Integrácia oboch
BÚ v jednej mape sa stala v prostredí GIS vhodným nástroj om na štatistické vyjadrenie uvedených charakteristík krajiny.
Príspevok je jedným Z výstupov dosiahnutých riešením projektu Č. 2/1037/21 "Mapovanie a hodnotenie krajiny aplikáciou techník diafkového prieskumu Zeme a geografického informačného systému" (podporeného grantovou agentúrou
VEGA) v Geografickom ústave SAVv roku 2001.
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a Slovenska s údajmi CORINE land cover
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Príspevok prezentuje výsledky porovnania oficiálnych štatistických údajov s údajmi COR/NE land cover o zastavaných plochách, omej pode, trvalých kultúrach (vinohradoch, ovocných sadoch, chmefniciach a záhradách), lúkach a pasienkoch, lesoch a vodných plochách v Cesku, v Maďarsku, v Rumunsku a na Slovensku. Výsledky porovnania poukazujú na potrebu hfadania možnosti zlepšenia kompatibility medzi oboma typmi údajov.
Results oj Comparing the National Statistics oj the Czech Republic, Hungary, RumanŮl and SlovakŮl with CORlNE Land
CoverData.
Summary
The paper presents results of comparison from official statistical data with COR1NE land cover data about built-up areas,
arable lands, permanent cultures (vineyards, orchards, hopgardens and gardens), meadows and pastures, forests and water
areas in the Czech Republic, Hungary, Rumania and Slovakia. Results of the comparison point out to needed searching of better compatibility between both types of such data.
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Čoraz intenzivnejší vplyv človeka na krajinu podmieňuje
vznik výskumných prístupov, ktorých ciefom je hodnotiť
rozne aspekty tohto výrazného fenoménu na národnej, ale aj
nadnárodnej úrovni. Jedným z najnovších prístupov je
"účtovníctvo využitia krajiny a krajinnej pokrývky" (land use
and cover accounting). Jeho súčasťou sú analýzy štruktúrnych zmien krajiny, vazieb využitia krajiny s ekonomickými
aktivitami, vlizieb využiti a krajiny s indikátormi biodiverzity a odporúčania na zlepšenie environmentálneho informačného systému [4]. Uno a Bartelmus [3] označili uvedený prístup ako "environmentálne účtovníctvo" (environmental
accounting).
Porovnatefné výsledky "environmentálneho účtovníctva"
možno dosiahnuť používaním jednotnej metodológie a homogénnych vstupných údaj ov. Takýto predpoklad splňa napr.
báza údajov (BÚ) CORINE land cover (CLC), ktoráje v súčasnosti k dispozícii takmer vo všetkých európskych krajinách. Ďalším doležitým zdrojom údajov sú konvenčné národné štatistiky (NS), dostupné v štatistických ročenkách,
vydávaných národnými štatistickými Úfadmi.
Z hfadiska potenciálneho využívania oboch súborov údajov je doležité poznať ich vzájomné odlišnosti. V tomto
zmysle je ciefom príspevku prezentovať výsledky porovnania oficiálnych štatistických údajov s údajmi CLC o zastavaných plochách, v ornej pOde, v trvalých kultúrach, v lúkach
a pasienkach, v lesoch a vodných plochách v Česku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku, dosiahnuté riešením projektu
EEA Phare Topic Link on Land Cover. Projekt koordinovala
firma GlSAT z Prahy, spoluriešitefskými pracoviskami boli
Geografický ústav SAV Bratislava, Rumunský geologický
ústav Bukurešť a firma HNIT-Baltic Vilnius.
2. Porovnanie NS s údajmi CLC
NS publikované v štatistických ročenkách, charakterizujú
triedy krajiny (druhy pozernkov), delimitované na základe
funkčných znakov.lch aktualizácia sa uskutočňuje každý rok
konvenčnými metódami v detailnej mierke. Údaje CLC boli
získané vizuálnou interpretáciou satelitných snímok Landsat
TM a MSS v mierke 1: 100 000. Najmenší identifikovaný
areál má rozlohu 25 hektárov (ha) [2]. Detaily tvorby BÚ
zmien CLC sú uvedené v [1].
Národné BÚ CLC charakterizujú obdobie niekofkých rokov, určených dostupnosťou satelitných snímok (obr. 1). Ďalej
si treba uvedomiť aj to, že tieto údaje reprezentujú reálny stav
krajiny, určený termínom záznamu satelitných snímok (hoci
s obmedzením minimálnej vefkosti mapovaného areálu), zatiaf čO NS charakterizujú právny stav využívania pozemkov.
Medzi právnym stavom a reálnym využívaním krajiny však
móže byť rozdiel (napr. na lesnej pode sa nemusí vždy nachádzať les, teda rozlohu lesnej pody nemožno stotožniť s rozlohou skutočných lesných porastov a pod.). Údaje CLC tiež
umožňujú získať ovefa detailnejšie informácie o priestorovom
rozmiestnení jednotlivých tried krajiny, v porovnaní s údajmi
NS, ktoré sa viažu iba na adrninistratívne jednotky.
Na porovnávaciu analýzu sme použili údaje CLC a NS zo
70. a 90. rokov (tab. 1 a 2, [5] a obr. 2) na úrovni Česka, Maďarska, Rumunska a Slovenska. Struktúra údajov CLC vyžadovala úpravu - zlúčenie, pretože obsahuje viac tried (na 2.
úrovni 15 a na 3. úrovni 44) ako NS. Aj napriek tejto úprave
triedy CLC - 24 (heterogénne pofnohospodárske areály),
33 (holiny s riedkou vegetáciou alebo bez vegetácie), 41 (vnútrozemské mokrade) a 42 (prímorské mokrade) nemohli byť
vzaté do úvahy, pretože NS analogické triedy neobsahujú.

Skupina tried CLC - 11, 12, 13 a 14 je z hfadiska obsahu
blízka triede NS zastavané plochy. Treba však zdorazniť, že
súčasťou triedy CLC sú areály zastavané obytnými domarni,
často aj so záhradami (najmli v rámci vidieckych sídiel), ďalej priemyselnými areálmi s príslušnou infraštruktúrou, cestnými a železničnými komunikáciami (širšími ako 100 m)
s prifahlýrni dopravnýrni zariadeniami, ale aj areály ťažby,
smetísk - skládok, odpadových materiálov a mestskej zelene.
Z porovnania týchto tried vyplýva, že rozloha udávaná v NS
je menšia v Česku a na Slovensku, pretože umelé povrchy sú
podfa metodiky CLC delimitované širšie ako tie, ktoré sú súčasťou NS. Uvedené rozdiely sa prejavili aj napriek tomu, že
zastavané areály menšie ako 25 ha neboli identifikované
(napr. rozptýlené osídlenie, malé areály pofnohospodárskych
fariem a pod. zostali súčasťou ornej pOdy), alebo boli pripojené k triede 24 (za predpokladu susedstva so záhradarni
a fragmentmi prirodzenej vegetácie). Charakteristika zastavaných ploch chýba v NS Maďarska a Rumunska (pravdepodobne je obsiahnutá v triede ostatné plochy).
Orná poda je súčasťou BÚ CLC aj NS. BÚ CLC však obsahuje iba areály 25 ha a vličšie. Menšie areály ornej pl3dy
sú súčasťou triedy 24. Aj napriek tomuto je rozloha ornej
pody vličšia v BÚ CLC (v Česku, Maďarsku a na Slovensku,
v oboch časových horizontoch), najmli z dovodu pričlenenia
areálov viacročných krmovín - tráv do tejto triedy, podfa kritérií metodiky CLC. Iba pre Rumunsko udáva NS vličšiu hodnotu ako štatistika CLC (predpokladáme, že je to dosledok
zaradenia vefkého množstva parciel ornej pOdy menších ako
25 ha do triedy 24).
Triedy trvalé kultúry a vinohrady, ovocné sady a chmelnice sú z hfadiska obsahu vefmi podobné v oboch štatistikách. Súčasťou údajov CLC sú však aj v rámci tejto triedy
iba areály 25 ha a vličšie. Menšie areály trvalých kultúr sú
súčasťou triedy 24. Najmli z tohto dovodu, ale aj z dovodu
nedostatočnej rozlišovacej schopnosti satelitných snímok
Landsat MSS zo 70. rokov a problematickej identifikácie
mladých sadov a viníc na snímkach Landsat TM je rozloha
trvalých kultúr vličšia v NS, ako v údajoch CLC (okrem Rumunska).
Ešte výraznejšie rozdiely medzi oboma súbormi údajov sa
prejavujú pri triede lúky a pasienky. Aj tu platilo pravidlo, že
iba areály lúk a pasienkov vličšie ako 25 ha boli interpretované ako trieda 23. Menšie areály sú súčasťou triedy 24. Vličšia rozloha lúk a pasienkov v NS porovnávaných krajín je výsledkom toho, že obsahuje aj areály viacročných krmovín
(tráv), pestovaných na ornej pode - súčasť pofného rotačného
systému. Napokon aj tu treba zohfadniť chyby, ktoré vznikli
pri interpretácii satelitných snímok, pretože spektrálne charakteristiky trávnych porastov, obilnín a krmovín sú v určitých fenofázach vývoj a vefmi podobné.
Najmenšie odlišnosti medzi NS a údajmi CLC boli zistené
v rozlohách triedy lesy (v NS sú súčasťou lesnej pody aj areály bez lesa). Nepatrné rozdiely sú dosledkom toho, že po
spojení tried CLC 31 a 32 je rozloha lesov podfa údajov CLC
vličšia ako v NS, pretože trieda 32 obsahuje aj kosodrevinu
a prirodzené lúky (zvlášť výrazný vplyv v Rumunsku). Treba
zdorazniť, že spektrálne charakteristiky lesov sa dobre odlišujú od svojho okolia, čo dovofuje ich pomerne presnú identifikáciu na saielitných snímkach.
Trieda záhrady, súčasť NS, nie je obsiahnutá v BÚ CLC.
Časti záhrad boli interpretované ako triedy 11 alebo 24.
Areály triedy vodné plochy, delimitované metodikou CLC,
obsahujú časti riek a kanálov, ktoré sú širšie ako 100 m, ďalej prírodné a umelé vodné plochy vličšie ako 25 ha. Vodné
plochy menšie ako 25 ha boli často asociované s triedou 24.
Rybníky a ostatné vodné plochy majú v NS vličšiu rozlohu
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Triedy národných átatistik

CLC·

Cesko
CLC70

Zastavaná plocha
OmápOda
Vlnohrady, ovocně sady a chmernlce
Lúky a pasienky
7?
Lesy
7?
7?
Rybnlky a ostatně vodně plochy
Ostatně plochy
Záhradv
Spolu

11+12+13+14
21
22
23
24
31+32
33
41+42
51+52
??
??

NS79

423322
3694 453
46465
211423
715171
2748155
1244
9224
47728

x
x
7895184

119128
3316549
78546
867478

x
2618494

x
146 264
590 816
149051
7886326

Maďarsko
CLC70
NS79

Slovensko
CLC70
NS79

532754
5333509
179085
722580
408 829
1913232

260373
1667372
33 767
236299
550078
2118832
12218
4346
21890

75598
135609

x
x
9301196

x
4795600
317 300
1296600

x
1594000

x
61800
998500
241700
9303500

x
x
4905174

Rumunsko
CLC70
NS80

110626
1551344
55677
850351

x

1304 178
8657550
627928
493999
2346214
9703 577
80 908
329096
782481

x
1912402

x
88928
259582
72 794
4901704

9833500
662700
4467200

x
6568 000

x
759800
1422800

x
x

x

24325930

23714000

Pozn;lmka: Ctc - báza ůdajov CORINE tanci CfJver,NS· n;lrodné !lalistiky, ?? -triedy ktorá nemajů svoju reprezenl;lciu v n;lrodných $Iatislik;lch
• 11- urbanlzovan;l (meslsk;l) z;lslavba, 12- priemyselné, obchodné a dopravné are;l~, 13 - are;lly ťaiby, skládok a výstavby, 14 - are;lly umetej (nepofnohospod;lrskej)zel&ne,
21 - om;l p6da, 22 - Irvalé ku"ůry. 23 - are;lly lráv, 24 - helerogánne pofnohospod;lrslce are~, 31 -lesy, 32 - kroviny a lrávne are;lly, 33 - holiny s riedkou veget;lciou alebo
bez vegel;lcie, 41 - vnůlrozemské mokrade, 42 - prlmorské mokrade, 51 - vnůlrozemské vody, 52 - morské vody.
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Obr. 1 Termíny záznamu satelitných snímok, ktoré boli použité pri tvorbe BO CLC:
. a) Landsat MSS-CLC70, b) Landsat TM-CLC90 (CZ - Česko, HU - Maďarsko, RO - Rumunsko, SK - Slovensko)

v porovnaní s BÚ CLC, pretože pri jej tvorbe neboli,
v zmysle použitých delimitačních kritérií, braté do úvahy
všetky areály povrchových vOd. Pre rumunské údaje z 80.
rokov toto vysvetlenie neplatí, pravdepodobne z dóvodu vačšej časovej disproporcie medzi oboma súbormi porovnávaných údajov.
Triedu ostatné plochy BÚ CLC neobsahuje.

Z porovnania údajov CLC a NS, vyplývajú tieto podstatné
rozdiely (tab. 3):
• o zastavaných plochách v zmysle kategorizácie NS (maďarská a rumunská štatistika túto triedu nemá) možno získať detailnejšie informácie z BÚ CLC, pretože obsahuje až

24 Heterogénne pornohospodárske areály
41 Vnútrozemské mokrade
33 Holiny s riedkou veQetáciou alebo bez veQetácie

Menšie areály umelých povrchov sú súčasťou triedy 24
Mokrade sú súčasťou triedy 41
Niektoré areály tried 12, 13,32 a 33 (v Rumunsku)
Areály, ktoré sú súčasťou tried 11 a 24

Menšie areály ornej pOdy sú súčasťou triedy 24
Menšie areály trvalých kultúr sú súčasťou triedy 24
Menšie areály lúk a pasienkov sú súčasťou triedy 24
Prirodzerié lúky sú súčasťou triedy 32
Casti areálov lesa sú súčasťou triedy 14
Menšie areály lesov a krovín sú súčasťou tríedy 24
Areály po lesných požiaroch sú súčasťou triedy 33
Menšie areály vodných ploch sú súčasťou triedy 24

Menšie areály umelých povrch ov sú súčasťou triedy 24

*Chmefnice v Česku a na Slovensku; **Obsahuje aj areály trstíny v Maďarsku; *** Obsahuje aj nekultivované areály v Maďarsku
Legendu tried CLC pozri v tab. 1

-

-

Záhrady

Triedy CLC, ktoré nemajú priame
zastúpenie v národných štatistikách

-

Ostatné plochy***

vody

51
52

Rybníky a ostatné vodné plochy**

Vnútrozemské
Morské vody

Lesy
Krovíny a trávne areály

31
32

Lesy (Iesná pOda)

Orná pOda
Vinohrady + ovocné sady + chmernice*
Lúky a pasienky

(mestská) zástavba
obchodné a dopravné areály
skládok a výstavby
(nepofnohospodárskej) zelene

Urbanizovaná
Priemyselné,
Areály tažby,
Areály umelei
Orná pOda
Trvalé kultúry
Areály tráv

Triedy CLC zahrnuté do národnej štatistiky
Triedy CLC nezahrnuté do národnej štatistiky
Vefkosť najmenšieho identifikovaného areálu 25 ha v mierke 1:100 000
Triedy CLC reprezentujú reálny stav krajiny, určený termínom záznamu satelitných snímok

11
12
13
14
21
22
23

Národná štatistika
Vefkosť areálu(parcely) nie je limitovaná.
Reprezentuje právny stav určený národnou
leaislatívou
Zastavané plochy
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štyri triedy (11, 12, 13 a 14), ktoré poskytujú reá1nejší obsah o antropogénnych objektov v krajine; rezervy sú v presnosti ich de1imitácie pomocou satelitných snímok,
• orná poda je chakterizovaná v oboch súboroch údajov; prejavuje sa však nejednotnosť ich obsahu (napr. problém
s identifikáciou a k1asifikáciou viacročných krmovín - 1úk
na ornej pode; de1imitovanie parciel ornej pody menších
ako 25 ha do triedy 24 a pod.),
• vinohrady, ovocné sady a chmefnice v zmys1e NŠ sú zastúpené samostatne aj v BÚ CLC (okrem chmefníc), ale zároveň parcely menšie ako 25 ha sú aj súčasťou triedy 24;
prejavujú sa problémy s identifikáciou uvedených trvalých
kultúr pomocou sate1itných snímok,

• 1úky a pasienky sú súčasťou NŠ aj BÚ CLC; výrazne sa
prejavuje rozdielnosť definovania ich obsahu; BÚ CLC obsahuje okrem 1úk a pasienkov využívaných v pofnohospodárstve aj prirodzené, najma a1pínske lúky (primárne nevyužívané v pofnohospodárstve); súčasťou 1úk v NŠ sú aj
viacročné krmoviny (trávy) pestované na ornej pode; výrazné zastúpenie majú areá1y tráv menších ako 25 ha v triede 24 (CLC); treba vziať do úvahy aj chyby vzniknuté pri
interpretácii satelitných sním ok,
• charakteristiky 1esov v NŠ a v BÚ CLC sa vefmi podobajú; existujúce rozdie1y sú sposobené najma obsahom triedy lesy (CLe) a triedy lesná poda (NŠ), ale aj tým, že remízy 1esov menšie ako 25 ha sú súčasťou triedy 24 (CLe)
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a lesné výruby boli v zmysle metodiky CLC zaradené do
triedy 32,
• podstatou rozdielov v charakteristikách vodných ploch
(CLC), resp. rybníkov a ostatných vodných ploch (NŠ) je
použitie roznych kritérií na ich delimitáciu, ale aj časová
disproporcia medzi porovnávanými údajmi.
Existujúce rozdiely medzi údajmi CLC a NŠ sú dosledkom najma roznych metodických pristupov ich získavania.
Ako ukazujú výsledky porovnania týchto údajov, ich predpokladané využívanie v "environmentálnom účtovníctve"
bude vyžadovať zlepšenie vzájomnej kompatibility. Kjej dosiahnutiu prispeje napr. zvýšenie presnosti identifikácie tried
CLC pomoc ou satelitných snímok, ale aj postupné zjednocovanie obsahu tried, ktoré sú súčasťou oboch charakterizovaných súborov.
Príspevok je jedným Z výstupov dosiahnutých riešením projektu "EEA Phare Topic on Land Cover" (podporeného programom Phare) a projektu číslo č. 2/1037121 "Mapovanie
a hodnotenie krajiny aplikáciou techník diaľkového prieskumu Zeme a geografického inJormačného systému" (podporeného grantovou agentúrou VEGA) v Geografickom
ústave SAV v roku 2001.

Kartografická gramotnosf, čítanie máp
a generovanie poznatkov z máp

[1] FERANEC, J.-OŤAHEL, J.-ŠÚRI, M.-CEBECAUER, T.: Možnosti využiti a bázy údaj ov zmien krajinnej pokrývky Slovenska
v tematickej kartografii. Geodetický a kartografický obzor, 45/87,
1999, č. 7-8, s. 178-181.
[2] HEYMANN, Y.-STEENMANS, CH.-CROISSILLE, G.-BOSSARD, M.: CORINE Land Cover. Technical Guide. Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities 1994, 137 s.
[3] UNO, K.-BARTELMUS, P.: Environmental accounting in the
theory and practice. Dordrecht, Cluver Academic Publishers
1998,459 s.
[4] WEBER, J.-L.: Contents and format of land use and land cover
accounting in France: example of the Pilot Project in Franche Conté. Orleans, Institute Fran~ais the I'Environment 1999 (rukopis). 12 s.
[5] Štatistické ročenky o pOdnom fonde ČSSR, ČSFR a štatistické
ročenky Maďarska a Rumunska za roky 1977 až 1993. Praha,
Budapešť, Bukurešť, ČUGK, SÚGK, KSH.

Lektoroval:
Ing. Lena Halounová, CSc.,
Laboratoř DPZ Fakulty stavební ČVUT,
Praha

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

Cítanie je dóležitý ukazovatel' inteligencie súčasného človeka. Pozostáva z vnímania mapy, použitia legendy a chápania obsahu mapy. Existujú dva druhy kartografickej gramotnosti: prirodzená (vrodená) a získaná (učením). Tvorba poznatkov Z mapy
sa opisuje na základe experimentu Z krajinného a logicko-gnozeologického hľadiska.

Reading becomes an important indicator oj intelligence oj contemporary mankind. ft consists Jrom map perception, using oj
key and understanding the map content. There exists two kinds oj cartographic literacy: the natural (bom) one and acquired
(by leaming) one. Forming oJknowledge gainedJrom maps is describedJrom the regional and logic-gnoseological standpoint
as based on an experiment.

Kartografická gramotnosť je komplexný pojem, ktorá má dve
úrovne: čítanie (v širšom zmysle aj využívanie) máp a tvorbu
máp. Tvorba máp je priznakom vyššej úrovne kartografickej
gramotnosti, ktorej vždy predchádza znalosť čítania mapy.
O kartografickej gramotnosti (aj keď len v užšom zmysle)
možeme hovoriť už vtedy, keď niekto vie z mapy niečo vyčítal. Čítanie mapy je významný ukazovatel' inteligencie moderného človeka. Povedl'a jazykovej gramotnosti, ale aj hudobnej, výtvamej a niektorých ďalších (vrátane počítačovej),
sa kartografická gramotnosť považuje za ďalší druh gramotnosti v l'udskej spoločnosti.

Čítanie mapy pozostáva:
- z vnímania mapy (jej grafickej formy existencie),
- z používania legendy mapy,
- z chápania obsahu mapy.
Stručnejšie sa to dá vyjadriť tvrdením, že čítanie mapy je
proces chápania jej obsahu vďaka znalosti mapového jazyka,
t. j. jeho vyjadrovacích prostriedkov a sposobov ich používania. Čítanie mapy nie je samoúčelné. Samo osebe by nemalo
význam, keby za ním nenasledovalo využívanie poznatkov
získaných z mapy - od obyčajnej orientácie v teréne a jednoduchého merania na mapách až po vznik (generovanie) poznatkov, ktoré buď obohacujú naše (individuálne, odborné,
vedecké) poznanie, alebo sa na ich základe realizujú mnohé
individuálne alebo spoločenské aktivity.
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Príspevok sa venuje niekol'koročnému príležitostnému
prieskumu znalostí čítania máp medzi študentmi vybraných
stredných a vysokých škol a všíma si aj aspekt generovania
poznatkov z máp.

Existujú dva druhy kartografickej gramotnosti: prirodzená
(vrodená) a dodatočne získaná (učením).
Prirodzená kartografická gramotnosť je imanentná schopnosť niektorých l'udí, ktoráje pre nich samozrejmosťou, lebo
je súčasťou ich vedomia, proces ov myslenia a poznávania.
Jej protipólom je kartografická negramotnosť, ktorá v súčasnosti v akejsi polorýdzej podobe existuje len medzi analfabetmi, ale jej vývojová alternatíva vždy sprevádzala vývin l'udskej spoločnosti. Dejiny l'udstva dokazujú, že mapy
(mapové schémy, mape podobné grafické prejavy) vznikali
dávno pred objavením písma a boli významným prejavom
poznania okolitého sveta najprv v bokorysno-podorysnej,
neskor prevažne v podorysnej forme. Existujú dokazy svedčiace o tom, že ešte v nedávnej minulosti niektoré národy
(kmene) poznali mapový sposob vyjadrovania sa (komunikácie) aj napriek tomu, že nepoznali písmo (napr. americkí
Indiáni, Eskimáci, Polynézania, niektoré africké kmene ap.).
Doležitým bol fakt, že mali už vyvinutú svoju reč (t. j. prirodzený sposob vyjadrovania sa), a tá je dokazom existencie logického myslenia, ktoré je nevyhnutnou podmienkou
aj kartografického (mapového) sposobu komunikácie.
Kartografická gramotnosť, ktorá sa získala v dosledku vyučovacieho procesu na školách roznych stupňov, vykazuje
dosť značné diferencie. Najlepší sú žiaci a študenti, ktorí majú
prirodzenú kartografickú gramotnosť a učením si ju zvyšujú,
skvalitňujú.
Existujú však aj takí l'udia, ktorí sú k mapám l'ahostajní,
alebo im rozumejú len málo, do určitej miery, dokonca sú aj
00, ktorí mapy nemajú radi a neradi sú ak majú zisťovaťnejaké informácie z mapy (topografické, historické, ekonomické, demografické ap.). Stáva sa, že zo základnej školy vychádza niekol'ko absolventov, ktorí sú kartograficky málo
gramotní, no medzi študentmi stredných škol a najma vysokých škOlsa už úplná kartografická negramotnosť pravdepodobne nevyskytuje (aspoň v našom experimente sme sa s ňou
nestretli).

Podnetom na skúmanie schopnosti čítania mapy bola náhodná správa v masovokomunikačných prostriedkoch o tom,
že nejaký nemecký gymnazista dokázal napísať z mapy text,
ktorý zaberal niekol'ko strán v jeho zošite.
Otázke "čo možno vyčítať z mapy?" sme sa začali venovať v roku 1985 v rámci riešenia metodicko-vyjadrovacích
problémov tvorby tematických máp [3]. Vtedy sa nám podarilo z 1 dm2 turistickej mapy vyčítať poznatky, ktoré v podobe hladkého textu mali objem 8,7 normalizovanej strojom
napísanej strany. Ďalej sme sa touto otázkou zaoberali aj
v rámci výskumu semiologických, jazykových a logických
aspektov mapy [4]. Po niekol'koročnej prestávke sa nám naskytla príležitosť overiť si schopnosť čítania mapy aj medzi
našimi študentmi. Využili sme možnosti, ktoré mali niektorí
učitelia zemepisu na troch stredných školách (v troch okresných mestách Slovenska), ako aj učitelia kartografických
predmetov na dvoch slovenských univerzitách. Experiment
nebol oficiálny, robil sa príležitostne s vačšími - menšími
prestávkami vďaka pochopeniu a participácie ochotných uči-

tel'ov, ktorí tiež mali záujem overiť si schopnosť študentov čítať mapu a z ktorých dvaja publikovali svoje výsledky [1,2].
Výsledky experimentu, ktoré sme získali do roku 2000
sumáme tvorili vzorku, ktorá pozostávala zo študentov dvoch
vekových skupín:
1. skupina bol a vo veku 17 až 18 rokov: gymnázium (36 študentov), zdravotná škola (31 študentiek), hotelová akadémia (46 študentov).
2. skupina pozostávala zo študentov prírodovedeckých fakúlt
dvoch ročníkov (20 až 23 rokov): 1. ročník (34 študentov),
3. ročník (21 študentov).
Každý študent dostal výrez 1 dm2 turistickej mapy
v mierke 1 : 100 000 (farebný aj s 35 vysvetlivkami). Je
to prakticky topografická mapa doplnená o turisticky zaujímavé objekty. Počas jednej vyučovacej hodiny mal každý
študent napísať samostatnými vetami to, čo vedel z mapy
zistiť, prečítať. Z doteraz získaných 5602 výrokov (viet)
od 168 študentov možno zistiť, že v priemere každý účastník experimentu napísal (počas jednej vyučovacej hodiny) 33 viet, pričom minimálny počet bol 11 a maximálny
69 viet.
Experiment bol anonymný. Od každého účastníka sa žiadalo uviesť len vek a pohlavie.
O variabilnosti úrovne výsledkov vypovedá niekol'ko konkrétnych (anonymných) výpovedí:
- Na mape sú samé haky-baky ... Na mape je plno čiar ...
Mapa vypadá ako samé húsenice pod mikroskopom ...
- Na mape vidím sídla ... Na mape je vrstevnicový systém ...
- V meste M sa velá pije, lebo je tam velá vinohradov ...
- Najviičšiu časť mapy zaberajú polia v okolí mesta M smerom k pohoriu M. K., kde sa nachádza hranica chránenej
krajinnej oblasti a kde sú velmi rozšírené vinohrady, ČO signalizuje, že toto miesto je významnou vinárskou oblasťou,
ale je aj významným kultúrnohistorickým centrom, čo dokazujú značky uvedené v mape, ako sú pevnosť, opevnenie,
kultúrnopozoruhodné miesto, múzeum, pomník, rodisko vynikajúcej osobnosti ...

Materiál získaný v rámci experimentu čítania mapy od každého účastníka sa skladal z textov, zložených z jednotlivých
viet (výrokov, logických záverov - konk1úzií).
Analýza textu sa zamerala na niekol'ko okruhov, ale osobitne zaujímavé boli najma výsledky krajinného a logicko-gnozeologického charakteru. Pomockou pre analýzu boli aj
tabuľky, v ktorých boli zaradené rDzne druhy (aj triedy) poznatkov s ich absolútnou aj relatívnou kvantifikáciou [7].

Z krajinného hl'adiska sa skúmali a vyhodnocovali výroky
(vety) týkajúce sa urbanizovaných areálov (sídiel, rekreačných miest a objektov, ciest, železníc atď.), pol'nohospodárskych areálov (polí, viníc ap.), lesných, zamokrených areálov, vodných ploch a vodných tokov, ale aj prvkov prírodnej
krajiny (hor, jednotlivých vrchov, svahov, dolín, nížin atď.).
Najčastejšie sa spomínali sídla (34 %), rekreačné miesta a objekty (22 %), prvky prírodnej krajiny (lI %), cesty a železnice (6 %), lesy (6 %), vinice (6 %) atď.
Ďalej sa zisťovali výroky týkajúce sa vlastností pozorovaných prvkov: horizontálnej polohy (16 %), pomenovania
(12 %), smeru (10 %), výšky (7 %), vzdialenosti/dlžky (6 %),
počtu (6 %), tvaru (5 %), vel'kosti (4 %), hustoty (4 %), klasifikácie (4 %), významu (3 %) atď.
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Výsledky analýzy potvrdili vopred existujúci predpoklad,
že z obsahovej stránky sú výsledky čítania v prvom rade 0vplyvnené tematikou mapy. Keby mapa zobrazovala poláme,
púštne, alebo lesnaté oblasti amazónskeho pralesa, výsledky
by boli z krajinného hIadiska iné. Neskúmali sme ešte mieru
tejto tematickej vazby. Možno však predpokladať, že by sa
s najvačšou pravdepodobnosťou zistila priama úmernosť
medzi tematikou mapy a obsahom (odborného, tematického)
poznania čitateIa mapy. Mali sme síce pripravené mapové
ukážky (tiež vo veIkostil dm2) z troch ďalších tematik, ale
zvolili sme na začiatok tematiku topograficko-turistickej
mapy, pretože s viacerými tematikami by sa experiment
značne rozrástol, a tým by sa sťažila jeho realizácia. Okrem
toho už z predbežných pokusov sme mali zistené, že výsledok experimentu by značne ovplyvnil cieI, zámer čítania
mapy.

Hlavným cieIom nášho experimentu bolo však zistiť aké priame poznatky a aké logické závery možno získať z mapy na
dvoch roznych stupňoch vzdelania. Vychádzali sme pritom
z proklamovanej, ale prakticky nedokázanej axiómy, že mapa
je nielen zdroj (tematického) poznania, ale aj (logického)
uvažovania.
Analýza textov (výrokov) z logicko-gnozeologického hIadiska sa zamerala na priame poznatky (bolo ich okolo 66 %)
a logické závery (bolo ich okolo 34 %).
Logické závery sa dali rozčleniť na (údaje sú zaokrúhlené):
- komparativne (16 %),
- derivatívne (8 %),
- kondicionálne (8 %),
- valorizačné (23 %),
- týkajúce sa d61ežitosti (23 %),
- deklaratívne (6 %),
- ostatné (16 %).
Z toho: správne 62 %, nesprávne 15 % a problematické
23 %.
Vyhodnotenia tiež dokázali, že podiel priamych poznatkov pri čítaní máp s vyšším stupňom vzdelania (kvalifikácie)
klesá a naopak, stúpa podiel logických záverov.
V súvislosti s rozvojom kognitivnej koncepcie v kartografii [6] sme skúmali doležitosť participácie mapy na vzniku
(generovaní) poznatkov, z ktorých azda najzaujímavejšie sú
heuristické poznatky [5].

Čítanie mapy je proces, v ktorom vnímané poznatky z mapy
vstupujú do pamati (vedomia) čitateIa mapy a pri konfrontácii s obsahom jeho vedomia možu vznikať nové poznatky.
Čím je v mape poznatkov viac a čím je obsah vedomia čitateIa (percipienta) mapy na vyššej úrovni, tým možno z mapy
generovať viac nových poznatkov, pričom za heuristické sa
považujú tie, ktoré sú natol'ko nové, že ich možno označiť
ako objaviteIské.
Generatívne až heuristické vlastnosti mapy sa začali významnejšie prejavovať už v stredoveku. "Obyčajná" poznámka na stredovekej rekonštrukcii Ptolemaiovej mapy
sveta v podobe výrazu "terra incognita" (alebo v prípade Kolumba zobrazenie ostrova Cipango na Toscanelliho mape, indikujúce možnosť jeho dosiahnutia z Európy západným smerom) v kombinácii s tvorivým myslením, objaviteIskými
schopnosťami, technickými možnosťami, ale aj mocenskými

a ekonomickými záujmami človeka priviedli k epoche veIkých zemepisných objavov.
A. Humboldt vytvoril mapu izoterm (1817) a v dosledku
jej analýzy zistil existenciu klimatických zón. V. V. Dokučajev objavil (1899) s použitím mapy celkovú geografickú
zonálnosť. A. Wegenaer
(1912) si všimol na mapách podobu východného pobrežia Ameriky so západným pobrežím
Európy a Afriky, a táto jeho myšlienka podnietila vznik teórie driftu kontinentov a novej globálnej tektoniky. A. A. Til1 o
(1882) na základe konfrontácie roznych máp zemského magnetizmu objavil zákonitosti zmien magnetických polí Zeme
a niektoré konkrétne miesta veIkých magnetických anomálií, vrátane Kursko-Belgorodskej anomálie, v priestore ktorej sa neskór objavili značné náleziská železnej rudy.
Postupom času sa pri asistencii máp zistili hlavné rozvodnice kontinentov, dlžky veIkých riek, plochy povodí,'
plochy celých krajín, geometrické stredy kontinentov, tzv.
"kritické rovnobežky" súvisiace so zónami zlomov zemskej
kory a so zvýšenou tektonickou aktivitou, priemerné výšky
georeliéfu, sklonitosť (priemerné sklony) roznych území,
hranice zaIadnenia v poslednom glaciáli, geomorfologické
členenie území, zarovnané povrchy, stopy starých kráterov
na zemskom povrchu atď. (vo výpočte logických záverov
získaných z poznatkov nachádzajúcich sa v mapách by sa
dalo pokračovať aj na ďalších úrovni ach a v najrozmanitejších oblastiach).
V súčasnosti sa na roznych objavoch významnou mierou
podieIajú letecké a kozmické snímky - najma vtedy, keď
tieto snímky suplujú mapu rovnako dobre, prípadne aj lepšie,
detailnejšie, selektívnejšie. Avšak mapa stále ešte poskytuje
pre geografova ďalších špecialistov veIa príležitostí na generovanie nových poznatkov, pretože nie je to mechanicky
zmenšený, ale myšlienkovo prepracovaný model. tažisko získavania nových poznatkov sa presúva z využívania deskriptívnej vlastnosti mapy do explanačnej roviny, napr. do analýz a záverov vyplývajúcich z porovnávania stavu roznych
prírodných komponentov medzi sebou, v roznych časových
horizontoch, pri vyjadrovaní roznych matematickoštatisticky
spracovaných hodnot ap.
Ak zovšeobecníme logické závery, ktoré považujeme za
generované nielen v našom experimente so študentrni, ale aj
tie, o ktorých je známe, že sa získali z máp v roznych odborných, vedeckých a ďalších oblastiach, možeme ich roztriediť na:
- atributívne (týkajúce sa podstatných vlastností objektov
a javov zobrazených na mapách),
- lokačné (týkajúce sa polohy),
- figuratívne (týkajúce sa pOdorysného tvaru),
- kvantitatívne/pluratívne (týkajúce sa množstva, veIkosti,
intenzity, hustoty a ďalších analogických charakteristík objektov a javov).
tažšie je zistiť heuristické poznatky, za ktoré sa považujú
také poznatky získané z máp, resp. pri asistencii máp (spravidla ide o logické závery), ktoré sú natoIko nové, že ich
možno považovať za objaviteIské. Toto vymedzenie si však
vyžaduje spresnenie. Pre niekoho je objavom (objaviteIským
poznatkom), keď zistí z mapy, že v Európe existuje Slovensko aj Slovinsko, že Panenské ostrovy sú samostatný štát, že
najvyšším vrchom Malých Karpát sú Záruby - atď. Takéto
poznatky treba považovať za subjektivno heuristické, t. j. objaviteIské len pre konkrétneho človeka a v danom časovom
období (pretože je všeobecne známe, že iné poznatky považujeme za objaviteIské v detstve, iné počas školskej dochádzky či univerzitného štúdia a iné sú pre nás objavom
v dospelosti v rámci roznych profesií a sfér záujmov).
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Za všeobecno-heuristické možno považovať tie poznatky,
ktoré majú objavitefský charakter z hfadiska fudského poznania vabec. Tieto poznatky možno rozdeliť na dve skupiny
[5]: hypotetické (hypotézy) a dakazové (dakazy, potvrdenia
hypotéz).
V závislosti od zámeru (od ciefa, charakteru riešenej
úlohy), od podrobnosti (detailnosti), od presnosti (exaktnosti)
a od ďalších kritérií (napr. prahu významovej odlišnosti),
možno z máp získavať aj ďalšie druhy a množstvá poznatkov,
než to naznačil náš experiment. Ak vezmeme do úvahy, že
tieto poznatky mažu byť modifikované z časového hfadiska
(napr. je, bol, bude, mohol by byť ap.), z hfadiska významovej konkretizácie (napr. nachádza sa, stojí, je postavený, vybudovaný, skonštruovaný atď.), ako aj z hfadiska daležitosti
a významnosti (poradia, stupňa významu), čítanie mapy
maže priviesť k vzniku množstva razne významovo podfarbených poznatkov. Pritom ich kvantitativna a kvalitatívna
stránka v značnej (až rozhodujúcej) miere závisí od vedomostných a myšlienkovo-kombinatorických schopností čitatefa mapy.

Čítanie máp, úroveň ktorého je ukazovatefom kartografickej
gramotnosti, má niekofko úrovní. Ak abstrahujeme od kartografického analfabetizmu mažeme konštatovať, že niektorí
študenti dokážu vyčítať z mapy len pár informácií, ktoré sa
dajú sformulovať do pár viet, ale sú aj takí, ktorí dokážu z malej plochy mapy (napr. 1 dm2) sformulovať poznatky v rozsahu niekofkých stoviek viet. Potvrdzujú to výsledky dvoch
odborníkov, ktorí dokázali napísať text obsahujúci 301 a 347
viet (prvý za 4, druhý za 6 hodín).
Kartografická gramotnosť nie je výsadou jednotlivcovo
V dasledku povinnej školskej dochádzky, ale najma stredoškolského a univerzitného štúdia sa stáva súčasťou bežného
života prakticky každého človeka [7]. Aj naše doterajšie,
v podstate jednoduché experimenty, dovofujú vysloviť presvedčenie, že mapa je nielen účelný sklad poznatkov, ale sú-

Topografické mapování území
České republiky ve 20. století

časne je to aj generátor nových poznatkov, medzi ktorými sú
zvlášť cenné heuristické poznatky.
Proces generovania poznatkov z mapy je v tomto príspevku
len naznačený. Kognitívna stránka mapy si zasluhuje viičšiu
a cie1'avedomejšiu pozornosť. Proces tvorby mapy je relativne
dosť dobre známy, ale proces tvorby nových poznatkov
z mapy (resp. pomocou mapy) ešte len čaká na hlbší a kvalifikovanejší výskum.
Príspevok je jedným z výstupov dosiahnutých riešením projektu 2/1037121 "Mapovanie a hodnotenie krajiny aplikáciou
techník diafkového prieskumu Zeme a geografického informačného systému" v Geografickom ústave SAV za podpory
Vedeckej grantovej agentúry VEGA.
LlTERATúRA:
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listy, 1997, Č. 5, s. 29-40.
[3] PRAVDA, J.: O vyjadrovaní sa kartografickýmjazykom. In: Metodicko-vyjadrovacie problémy tvorby tematických máp. II. Bratislava, Geografický ústav SAV 1985, s. 35-55.
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Počátky topografického mapování českých zemí sahají do 18.
století. Vojenský císařský inženýr Jan Krištof Mtiller
(\673-1721) vyhotovil v letech 1708-1712 první topografickou mapu Moravy v měřítku 1: 166000 (vydána 1716)
a v letech 1712-1720 topografickou mapu Čech v měřítku
132 000 (vydána 1723). Připravil i mapování Slezska, které
se však již neuskutečnilo.
V letech 1763-1787 probíhalo na území Rakouské monarchie tzv. I. vojenské mapování, které bylo dokončeno až
za vlády Josefa ll- proto je toto mapování označováno jako
mapování josefinské. Pro mapování bylo zvoleno měřítko
1:28 800. Jeho grafickým základem byla Mtillerova mapa,
do jejíž zvětšeniny zaskreslovali císařští důstojníci - vojenští inženýři - situaci metodou" a la vue". Mapování probíhalo bez geodetických základů. Mapy obsahovaly cesty,
zděné budovy, kamenné mosty, louky, pastviny, lesy a vodní toky. Výškopis byl vyjádřen pomocí šraf. Z těchto map
byly odvozeny přehledné topografické mapy v měřítku
I: 115 2000 a 1: 864 000.
V letech 1807-1869 bylo provedeno z rozhodnutí císaře
Františka II. tzv. II. vojenské mapování. Mapovacím pracem
zde předcházelo vybudování souvislé trigonometrické sítě,
která byla tehdy zřizována pro účely pozemkového katastru.
Mapování probíhalo v měřítku 1:28 800, vybraná města byla
mapována v měřítku 1:14400. Obsah map byl shodný s mapami z I. vojenského mapování. Výšková data byla velmi nepřesná, vyskytovaly se chyby až 40 m. Z map byly odvozeny
mapy speciální v měřitku 1: 144 000, 1:288000 a 1 :576000
a mapa generální v měřítku 1 : 300 000.
V r. 1869 bylo zahájeno tzv. III. vojenské mapování, jehož
výsledky tvořily až do poloviny 20. století jediné souvislé topografické dílo na našem území. Potřeba mapování byla
kromě vojenských účelů vyvolána i nastupující industrializací, která s sebou přinášela výstavbu silnic a železnic a rozvoj měst. Pro mapování bylo zvoleno měřitko 1:25 000. Použit byl Besselův elipsoid, jadranský výškový systém a rovinné souřadnicové systémy Gusterberg a Sv. Štěpán. Mapy
v měřítku 1:25000 (topografické sekce) byly vyhotoveny
v Bonneově plochojevném zobrazení. Čtyři mapové sekce
tvořily list tzv. mapy speciální v měřítku 1 :75 000. Tento list
představoval samostatnou průmětnu příslušné části zemského povrchu o rozměru 30' zeměpisné šířky a 15' zeměpisné délky (vztažené k poledníku Ferro) pro Sanson - Flamsteedovo zobrazení (též zobrazení polyedrické). Polohopis
map byl zobrazen pomocí smluvených značek, výškopis pak
upravenou Lehmannovou šrafurou. Významné body (kostely,
křižovatky, soutoky vod, vrcholy hor a sedla) byly označeny
výškovými kátami a na mapách se objevil i orientační zákres
stometrových vrstevnic. Tyto mapy byly vydávány pro celé
území Rakousko-Uherské monarchie do r. 1889 a původně
byly jednobarevné. Složením 8 mapových listů mapy speciální v měřítku 1: 75 000 vznikla mapa generální v měřítku
1:200 000 o rozměru 1° x l°zeměpisné šířky a délky. Tyto
mapy byly tištěny čtyřbarevně (polohopis a popis černě, vodstvo modře, lesy zeleně a terén hnědě). Pro území Střední
Evropy z nich byla odvozena přehledná mapa v měřítku
1: 750000.
Po r. 1885 bylo uvažováno o reambulaci tohoto mapového
díla, bylo však od ní upuštěno a v r. 1895 bylo zahájeno tzv.
lY. vojenské mapování, které však z území bývalého Československa zasáhlo pouze část Slovenska (zmapováno asi
50 km2 z oblasti Vysokých Tater).

Po vzniku Československé republiky (ČSR) došlo k založení
vojenské topografické služby při Ministerstvu národní
obrany ČSR. V říjnu 1919 vznikl v Praze Československý
vojenský zeměpisný ústav. Tyto složky převzaly od Vojenského zeměpisného ústavu ve Vídni podklady všech topografických map z území ČSR a zahájily bezprostředně jejich
údržbu a obnovu.
Při reambulaci map v měřitku 1: 25 000 docházelo postupně k nahražení šrafování vrstevnicemi a k doplňování
výškových kát. Na mapách bylo zavedeno české (respektive
slovenské) místní a pomístní názvosloví, ověřena a doplněna
sídla, komunikace, porosty a správní rozdělení a mapa byla
nově vykreslena v upraveném značkovém klíči. Při revizi speciálních map 1:75 000 byla jejich grafická podoba zachována, byla však provedena úprava názvosloví a polohopisu
na nový stav a opraveny hrubé nepřesnosti ve výškopisu. Byl
rovněž vypracován koncept výplně lesních ploch, které se
později do map dotiskovaly v zelené barvě (obr. I).
V r. 1926 byly zahájeny práce na přípravě nového topografického díla, které mělo nahradit mapy z III. vojenského
mapování. Podle nové koncepce měla být vyhotovena
- topografická mapa v měřitku 1: 20000 (ve významných
oblastech 1 : 10 000) s využitím nových měření,
- speciální mapa v měřítku 1 :50 000 a
- přehledné mapy Střední Evropy 1 : 500 000 a ČSR
1: 1000000.
Pro nové mapování, které probíhalo až do r. 1933 (tzv.
"prozatímní vojenské mapování"), bylo použito normální
konformní kuželové zobrazení (tzv. Benešovo). Mapování
postupovalo velmi pomalu a byla při něm zpracována pouze
3 % státního území. Mapy byly dvoubarevné (polohopis a popis černě, výškopis hnědě). Základní vrstevnicový interval
byl zvolen 5 metrů, káty byly zaokrouhlovány na celé metry.
Současně v tomto období probíhala reambulace topografických map 1:25 000 a speciálních map v měřitku I :75 000
a zpracování generální mapy 1 : 200 000 v definitivní úpravě.
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Nově byla zpracována mapa vzdáleností v měřítku 1: 300000
(tzv. "mapa pochodová") a přehledná letecká mapa ČSR
v měřítku 1: 750 000.
V r. 1933 bylo rozhodnuto o novém vojenském topografickém mapování (tzv. "definitivním vojenském mapování"),
které probíhalo od r. 1934 a bylo přerušeno 2. světovou válkou. Pro toto mapování bylo zvoleno Křovákovo konformní
kuželové zobrazení v obecné poloze, které bylo používáno
od r. 1928 pro katastrální účely. Mapování bylo prováděno
stolovou tachymetrickou metodou (s využitím eklimetru)
v základním měřítku 1 : 20000. Mapy byly čtyřbarevné (polohopis a popis černě, lesy zeleně, vodstvo modře a vrstevnice hnědě). Zmapováno bylo pouze cca 7 % státního území.
Souběžně pokračovaly i nadále práce na údržbě map 1:25
000 a 1: 75000. Speciální mapy 1: 75000 byly v tomto období tištěny dvoubarevně (lesy zeleně), od r. 1934 do nich
byla doplněna orientační kilometrová síť.

Po odtržení Slovenska v březnu 1939, okupaci českých zemí
a zřízení tzv. Protektorátu Čechy a Morava byla bývalá čs.
armáda a s ní i vojenská topografická služba demobilizována. V dubnu 1939 byly složky topografické služby převzaty Ministerstvem vnitra a zřízen Zeměpisný ústav Ministerstva vnitra. Jeho topografický odbor zahájil v r. 1940
topografické mapování na Moravě v měřítku 1: 25 000
v souřadnicovém systému DHG (Deutsches Heeresgitter)
v Gauss- Krtigerově zobrazení a v německém kladu listů
a značkovém klíči. Současně na celém území protektorátu
probíhala údržba a obnova map 1: 25000 z III. vojenského
mapování.
V r. 1942 byl zřízen Zeměměřický úřadČechy a Morava,
v němž byly soustředěny všechny tehdejší zeměměřické
složky (kromě katastru), tj. Zeměpisný ústav Ministerstva
vnitra, triangulační kancelář Ministerstva financí, nivelace
z Ministerstva veřejných prací a další.

Bezprostředně po skončení 2. světové války byla obnovena
činnost Vojenského zeměpisného ústavu v Praze. Topografické práce byly orientovány na rychlou revizi speciálních
map 1: 75000. Do r. 1948 pak pokračovalo ještě tzv. definitivní vojenské mapování v měřítku 1 :20 000, zahájené před
2. světovou válkou.
V r. 1947 rozhodlo Ministerstvo národní obrany (MNO)
definitivně přejít od speciálních map 1 :75 000 k topografickým mapám v měřítku 1: 50 000, zpracovaným v GaussKrtigerově zobrazení v 6° poledníkových pásech s referenčním elipsoidem Besselovým [souřadnicový systém 1946
(S-46)] s pětinovým dělením kladu mapových listů v upraveném čs. značkovém klíči. V r. 1949 bylo ve smyslu tohoto
rozhodnutí zahájeno nové topografické mapování západích a jihozápadních pohraničních oblastí ČSR v měřítku
1 :25 000 v tomto systému. To však bylo přerušeno v r. 1952,
kdy byly zahájeny přípravy na zpracování nového jednotného mapového díla v měřítku 1:25 000 v souřadnicovém
systému 1952 (S-52).
V květnu 1950 se MNO ČSR rozhodlo přejít na šestinové
dělení kladu mapových listů a na sovětský značkový klíč. výsledkem bylo urychlené zpracování a vydání tzv. prozatímních topografických map v měřítkách 1 : 50000 a 1: 100 000
v S-46, které bylo dokončeno v letech 1952-1953. Tyto mapy
obsahují v rámu kromě souřadnicové sítě S-46 i souřadnicovou síť Křovákova zobrazení.
Civilní zeměměřická služba, představovaná v té době především Zeměměřickým úřadem v Praze, zahájila v r. 1946
práce na souboru map pro plánování a statistiku v měřítku
1:75 000. Šlo o účelové mapy, které byly zpracovány v jednoduchém značkovém klíči pro ZNV (Zemský národní výbor). Topografickým podkladem těchto map byly mapy speciální 1:75 000.
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Přehledné mapy pro plánování a statistiku vznikaly především v letech 1946-48 a jejich zpracovatelem a vydavatelem byl v té době Zeměměřický úřad Praha. Od r. 1949 tyto
mapy zpracovával a vydával ve 2. vydání Státní zeměměřický
a kartografický ústav Praha (SZKÚ) a po roce 1954 převzala
jejich vydávání Uako dotisk 2. vydání) Ústřední správa geodézie a kartografie. Přehledné mapy pro plánování a statistiku byly zpracovávány ve dvou základních verzích:
- tzv. O-mapy, jejichž topografický základ tvořily hranice
správních a soudních okresů a hranice obecní,
- tzv. P-mapy, jejichž topografický podklad tvořil zákres silniční a železniční sítě s vyznačením obvodu zástavby obcí
a státní a zemská hranice.
U O-map byla sídla vyznačena pouze popisem. Různými
typy písma byly odlišeny statutární město, města se sídlem
okresního národního výboru, města se sídlem okresního
soudu a místa se sídlem místního národního výboru.
Správní hranice s popisem byly tištěny v černé barvě. Do
těchto map bylo podle požadavků objednavatelů dotiskováno v modré barvě vodstvo (tzv. Ol-mapy), v zelené barvě
lesní porosty (tzv. Ormapy) respektive v hnědé barvě vrstevnice (tzv. Ormapy). Základní vrstevnicový interval byl
zvolen 100 metrů, v plochých územích byly doplněny vrstevnice 50-metrové. O-mapy byly rovněž tištěny v kombinaci topografický základ s popisem, vodstvo a lesní porosty

tištěn černě. Různou velikostí písma byla odlišena města se
statutárním zřízením, sídla správního a soudního okresu, politické obce a jejich části (osady) a samoty. Ve fialové barvě
byly tištěny lemovky státní a zemské hranice a dále průběh
hranic správních a soudních okresů a hranic obecních. Tyto
prvky tvořily společný obsah všech vydávaných P-map. Nadstavbu tvořilo vodstvo (tisk v modré barvě), lesní plochy (tisk
v zelené barvě) a vrstevnice se základním intervalem 100 metrů (tisk v hnědé barvě). Obdobně jako u O-map bylo použito
Sansonovo stejnoploché zobrazení, měřítko I: 75000 a klad
listů shodný s kladem speciální mapy. I zde bylo u některých
pohraničních listů použito společné skreslení 2 až 4 mapových listů originálního kladu.
P-mapy byly vydávány obdobně jako O-mapy s dotiskem
nadstavbových prvků. P-mapy s dotiskem vod nesly označení Ph mapy s dotiskem lesních ploch označení P2 a mapy
s dotiskem vrstevnic označení P3• Obdobně jako u O-map
byly tištěny i kombinace P 12 (základní obsah s vodstvem a lesními plochami), P13 (základní obsah s vodstvem a vrstevnicemi) a P123 (základní obsah s vodstvem, lesními plochami
a vrstevnicemi - viz obr. 3). Kromě toho byla použita i varianta PZ3' tj. základní obsah s lesními plochami a vrstevnice
(bez vodstva).
V Ústředním archivu zeměměřictví a katastru při Zeměměřickém úřadu v Praze je uloženo 277 mapových listů 0-

(varianta Od, topografický základ s popisem, vodstvem
a vrstevnicemi (varianta 013) nebo v kombinaci všech prvků
(varianta 0123), Pro mapy bylo použito Sansonovo stejnoploché zobrazení, měřítko 1:75000 a klad listů shodný
s kladem listů speciální mapy (s výjimkou pohraničních
listů, kde byly v některých případech skresleny do společného mapového listu 2 až 4 mapové listy originálního
kladu). Označení mapových listů bylo shodné se speciálními mapami (obr. 2).
U P-map byla sídla vyznačena obvodem zastavěné části,
který byl vyplněn linkovou sítí. Polohopis dále obsahoval zákres silnic 1. třídy a ostatních silnic, vicekolejných a jednokolejných železnic a státní a zemské hranice. Pro tisk těchto
polohopisných prvků byla použita šedá barva. Popis sídel byl

map a P-map, všechny z prostoru Čech. Tyto mapy představují první - i když neúplné - odvozené státní mapové dílo,
zpracované civilními zeměměřickými složkami bývalé ČSR.
4.2 Nové topografické
1:25 000

mapování

v měřítku

Nové topografické mapování,jehož výsledky jsou používány
dodnes, proběhlo v letech 1953-1957. Tohoto vynikajícího
úspěchu bylo dosaženo především maximálním využíváním
letecké fotogrammetrie a disponibilních kapacit jak vojenské, tak i civilní zeměměřické služby, která se tohoto mapování spoluúčastnila. Celkem bylo v té době zpracováno a vydáno 1736 mapových listů v měřítku 1:25 000 (obr. 4). Mapy
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byly zpracovány v S-52 v Gauss-Krligerově zobrazení Krasovského elipsoidu v 6-stupňových poledníkových pásech.
Použit byl značkový klíč, který byl jednotně zaveden v rámci
tehdejší Varšavské smlouvy. Plynule na zpracování těchto topografických map navazovalo zpracování topografických
map menších měřítek, které z nich byly odvozovány kartografickou generalizacÍ. Byly to mapy v měřítkách 1: 50 000,
1 : 100 000 (vydány do r. 1960) a 1: 200 000 (vydány do
r. 1965). U map 1 : 100 000 byla krátkodobě vydávána i varianta se stínovým terénem.
4.3 Nové topografické
1:100000:5000)

mapování

v měřítku

K 1. lednu 1954 vznikla sjednocením civilních zeměměřických složek a soustředěním čs. kartografické tvorby civilní
zeměměřická služba, jejímž řízením byla pověřena Ústřední
správa geodézie a kartografie (ÚSGK). Pro řízení prací na
území Slovenska byla vytvořena Slovenská správa geodézie
a kartografie (SSGK).
Na konferenci geodetických služeb tehdejšího SSSR
a tzv. lidově-demokratických států, která se konala v r. 1954
a na níž za ČSR byly zúčastněny jak vojenská, tak i nová
civilní zeměměřická služba, vznikl podnět k novému topografickému mapování v měřítku 1: 10 000 a 1: 5000. Jeho
zahájení schválila vláda ČSR svým usnesením č. 1391 z l.
června 1955. Toto topografické mapování pak probíhalo

v letech 1957-1972. Bylo použito Gauss-Krtigerovo zobrazení Krasovského elipsoidu, souřadnicový systém S-42
a výškový systém baltský - po vyrovnání (obr. 5). Převážnou část tohoto mapování zajistila civilní zeměměřická
služba (5128 mapových listů z celkového počtu 6417 mapových listů). Vojenská topografická služba mapovala
v tomto měřítku pohraničí ČSR a vojenské výcvikové prostory.
V letech 1958 a dalších byla v civilní zeměměřické službě
zpracována pro potřeby národního hospodářství další dvě odvozená topografická díla, a to Základní mapa 1:50000 a Základní mapa 1:200000, a to ve dvou obsahových verzích.
Všechny tyto mapy vznikly zjednodušením obsahu vojenských topografických map týchž měřítek a novou kresbou
v čs. značkovém klíči. Mapy byly zpracovány v GaussKrtigerově zobrazení a ve shodném kladu listů s vojenskými
topografickými mapami. Mapy sloužily především jako podklad pro odvození celé řady odvětvových tematických map,
jako např. Silniční mapy ČSR, Vodohospodářské mapy ČSR
a Mapy základních územníchjednotek ČSR - všechny v měřítku 1: 50 000, geologických a půdních map v měřítku
1 : 200 000 a dalších. Ze Základních map ČSR 1: 50 000 byly
odvozeny montáží Mapy okresů ČSR v měřítku 1: 50000
a ze Základních map ČSR 1: 200 000 rovněž montáží Administrativní mapy krajů v témže měřítku. Samotné základní
mapy ČSR 1 :200 000 nebyly vydány, sloužily jen jako mapový podklad.
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4.4 Rozdělení
vojenského
kého díla po r. 1968

a civilního

topografic-

V usnesení konference geodetických služeb socialistických
států v r. 1965 byl formulován požadavek omezit používání
map v S-52 a S-42 mimo armádu. To se odrazilo v usnesení
vlády ČSR Č. 327/1968 ,,0 používání souřadnicových
systémů na území ČSSR", které vedlo k vytvoření dalšího
mapového díla ve středním měřítku na našem státním území,
a to v systému Základních map ČSSR v měřítkách 1 : 10 000,
1 :25 000, 1 : 50 000, 1: 100 000 a 1: 200 000.
Pro civilní sektor byl vyhražen S-JTSK, definovaný Besselovým elipsoidem a Křovákovým konformním kuželovým
zobrazením v obecné poloze. Pro výšky zůstal výškový
systém baltský - po vyrovnání, který byl použit i pro topografickou mapu 1:10 000. Přitom klad listů bylo nutno volit
tak, aby souřadnice rohů mapových listů byla obecná čísla,
tj. bylo vyloučeno použití kladů listů podle km - dělení S-JTSK, v němž byla zpracována SMO-5 (Státní mapa 1 :5000
- odvozená).
Úkolem navrhnout klad listů Základních map ČSSR byl
pověřen Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický.Státní území bylo rozděleno pro mapu měřítka 1:200 000
umělou konstrukcí pravidelně se sbíhajících čar, které příbližně sledují obraz zeměpisných poledníků. Dvojice těchto
čar vymezuje sloupec (pravidelný lichoběžník), v němž je
umístěno v severojižním směru pět mapových listů ZM 200
tak, že jejich základny jsou rovnoběžné a jejich odlehlost je
380 mm v měřítku mapy (tj. 76 km ve skutečnosti). Souřadnice rohů listů v sousedních sloupcíchjsou na stycích shodné.
Tento klad listů byl potom umístěn na mapový podklad
(v měř. 1:500000) a po drobných posunech (celistvost území)
byl připojen do S-JTSK. Uvedenou konstrukcí bylo tak pokryto celé území tehdejší ČSSR. Souřadnice rohů mapových
listů ve větším měřítku byly odvozeny postupným půlením
sekčních čar, a to až do měřítka 1: 25000 (obr. 6). Souřadnice rohů mapových listů Základní mapy ČSSR 1 : 10 000
byly propočteny ze souřadnic rohů příslušných mapových
listů v měřítku 1: 50000, a to rozdělením tohoto listu na
5 x 5, tj. 25 mapových listů.

Protože do té doby používané civilní Základní mapy v měřítkách 1 :50 000 a 1 :200 000 byly zpracovány v S- 52 a bylo
nutno co nejdříve je stáhnout z používání v civilním sektoru,
byly tyto mapy v první fázi, tj. v letech 1969-71, graficky
transformovány do S-JTSK v novém kladu mapových listů.
Současně s tím bylo nutno graficky transformovat i odvětvové tematické mapy, které byly na topografickém podkladu
těchto map vyhotoveny.
V další fázi bylo nutno transformovat do S-JTSK a nového kladu listů všechny topografické mapy ČSSR v měřítku
1 : 10 000. Rovněž tento úkol se podařilo zvládnout do roku
1988. Z používání v civilním sektoru byla vyloučena topografická mapa 1 :25 000, kterou bylo nutno co nejdříve nahradit Základní mapou 1 :25 000 v S-JTSK. I když práce na
tomto mapovém dílu, které vznikalo kartografickou generalizací ze Základních map 1: 10 000 novou kresbou (respektive rytinou) byly ihned zahájeny, probíhaly i pří maximálním využití kartografických kapacit resortu pomalým
tempem. Proto bylo v r. 1972 po dohodě s vojenskou topografickou službou rozhodnuto vydat v měřítku 1 :25000 tzv.
Prozatímní základní mapu ČSSR (PZM 25). Ta vznikla grafickou transformací vojenských topografických map 1 :25 000
do S-JTSK, při níž byly z mapového obsahu vypuštěny některé topografické informace vojenského významu (obr. 7).
Do r. 1975 se tak podařilo pokrýt potřebných cca 70 % státního území touto PZM25. Ta pak byla postupně nahrazována
novou Základní mapou 1: 25 000, jejíž 1. vydání bylo dokončeno v r. 1995 (obr. 8).
Od roku 1976 byl pak systém Základních map ČSSR doplněn Základní mapou ČSSR v měřítku 1:100000. Ta byla
odvozena pouhým fotografickým zmenšením tiskových podkladů Základní mapy ČSSR 1:50000, tj. má stejný obsah
jako tato mapa. Z ní pak byly odvozeny nové mapy okresů
v měřítku 1:100000.

První obnova vojenských topografických map v měřítku
1: 25000 byla zahájena v r. 1967. Byla prováděna na revizních originálech této mapy, které byly použity pro obnovu
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map v měřítkách 1:50000, 1:100000 a 1:200000, které byly
nově vydány. K vlastní obnově a tisku topografické mapy
1:25 000 však tehdy z kapacitních důvodů nedošlo.
Cílem druhé obnovy, která probíhala v letech 1972-1981,
bylo provést obnovu celé měřítkové řady topografických
map. Obnova byla prováděna na mapách v měřítku 1:25000,
tiskem však byly tyto mapy vydány jen z území západních
Čech (asi po 15°východní zeměpisné délky). Výsledky obnovy však byly použity pro obnovu a tisk topografických map
všech následných měřítek.
Třetí obnova vojenských topografických map, která se
uskutečnila v letech 1982-1989, byla zaměřena pouze na obnovu map v měřítkách 1:50 000, 1: 100 000 a 1: 200 000.
V r. 1984 pak bylo rozhodnuto obnovit i všechny mapy v měřítku 1: 25 000 současně s jejich převodem do jednotného
značkového klíče.
V civilním sektoru byla technologicky přípravena komplexní údržba a obnova topografické mapy 1 : 10 000. Nedošlo však k její realizaci vzhledem k dříve zmíněným zásadním opatřením, jež byla nezbytná k realizaci usnesení vlády
č. 327/l968, m. j. též k náročnosti zajišťování náhrady topografické mapy 1 : 10 000 základní mapou téhož měřítka pro
civilní sektor.
Již před dokončením 1. vydání Základní mapy 1 : 10 000
bylo v roce 1979 přikročeno k její obnově, přičemž výchozím topografickým originálem obnovy byla zpravidla soukopie čárových prvků a popisu předchozího vydání mapového listu. Lokality pro obnovu Základní mapy 1: 10 000
byly voleny mj. též tak, aby obnovená mapa byla optimálně využitelná pro tvorbu nebo obnovu Základní mapy
1 : 25 000. Obnova Základní mapy 1 :25 000 byla zahájena
v roce 1981.
Z předchozího období (již od 1. ledna 1965) přetrvával celostátní systém údržby a obnovy Základní mapy 1: 50 000,
a to s principy, jež v podstatě setrvávají až do současnosti.
Prací se trvale zúčastňovala tehdejší střediska geodézie
v okresech (nyní katastrální úřady). Údržba Základní mapy 1:50 000 je každoroční, obnova mapy z celého státního
území se provádí v pětiletých cyklech a ve stálých ucelených
lokalitách.
Účast středisek geodézie na údržbě již od počátku vybočovala z jejich běžné pracovní náplně. Tím více je však třeba
ocenit jejich pochopení důležitosti těchto prací pro státní
mapová díla středních měřítek. Výsledky údržby byly vždy
hlavním zdrojem aktualizačních informací pro obnovu základních i tematických map měřítka 1: 50 000, 1: 100 000
a 1: 200 000 i map 1: 500000. Do roku 1989 i později byly
též převažujícím zdrojem informací k vydávání map pro veřejnost, zejména automap a turistických map.

Čtvrtá obnova topografických map byla zahájena v r. 1988
s cílem uvést jejich obsahovou náplň v celé měřítkové řadě
do souladu se skutečností a dosáhnout jednotného karto litografického zpracování tiskových podkladů ve značkovém
klíči Topo 4- 3 z r. 1967.
Od počátku 90-tých let byla zahájena intenzivní modernizace celého vojenského informačního systému. V oblasti informací o území byl v letech 1990-93 vybudován první geografický informační systém - Digitální model území 200
(DMÚ200), který pokrýval celé tehdejší území Československa. Data DMÚ200 byla vektorová a zajišťovala polohovou přesnost 50-60 metrů. Tento systém byl používán nejen
ve vojenské topografické službě, ale i v civilním sektoru, především ve státní administrativě.

Další vývoj se zaměřil na vybudování databáze Digitálního modelu území 25 (DMÚ 25), který by zajistil polohovou přesnost 10-20 metrů. Tato databáze slouží i pro automatizovanou tvorbu topografické mapy v základním měřítku
1:25000 a pro odvození dalších topografických a speciálních
map. Struktura databáze byla odvozena z mezinárodního katalogu FACC.
Dalším digitálním produktem vojenské topografické služby byl Digitální ekvivalent topografických map (DETM). Ten
vznikl skenováním topografických map v měřítku 1: 50 000
a v měřítkách menších. V rastrové formě je tento produkt distribuován na CD-ROM.
V oblasti analogových map pokračuje vydávání měřítkové
řady vojenských topografických map, které jsou zatím zpracovány v souřadnicovém systému S-42/83. Připraven byl jejich převod do WGS84. V souvislosti se vstupem České republiky do NATO byla stávající měřítková řada doplněna
standardní mapou pro společné operace (verze pozemní a letecká) v měřítku 1: 250000 (tzv. JOG 250 - Joint Operational Graphic). Dosavadní topografické mapy 1: 200000 již
nebudou dále vydávány.
V civilním sektoru pokračovala po roce 1989 vydávání
základních map celé dosavadní měřítkové řady 1: 10 000,
1 :25 000, 1 :50 000, 1 : 100 000 a 1 : 200 000. Přitom obsah
Základní mapy 1:10000 bylo možno od roku 1991 obohatit
zákresem polohového a výškového bodového pole a zeměpisnou a rovinnou pravoúhlou souřadnicovou sítí po 1 km.
Těmito sítěmi byl od roku 1992 doplněn též obsah Základní
mapy 1:25 000.
Rozdělením tehdejšího státu a vznikem České republiky
bylo do vydavatelské působnosti Českého úřadu zeměměřického a katastrálního delimitováno celkem
4572 mapových listů Základní mapy 1:10 000,
787 mapových listů Základní mapy 1:25 000,
217 mapových listů Základní mapy 1:50 000,
64 mapových listů Základní mapy 1:100 000 a
19 mapových listů Základní mapy 1:200 000.
Obsah příhraničních listů Základní mapy 1:50 000 byl pak
v průběhu jednoho pětiletého cyklu obnovy (1994-1998) doplněn zákresem zahraničního území, a to až do vnitřního
rámu mapového listu.
Rozvoj počítačového zpracování dat a jeho aplikací podnítil potřebu informací o topografii zemského povrchu České
republiky též v digitální podobě. Proto bylo celé státní území
úsilím Zeměměřického úřadu během jednoho roku (1994)
zobrazeno v digitální rastrové podobě, a to v podrobnosti Základní mapy ČR 1:10 000 a v obsahové shodě s tiskovými
podklady posledního vydání jednotlivých listů této mapy.
Tím vznikla Základní báze geografických dat, jejíž rastrová
verze byla označena jako ZABAGEDI2.
Ačkoliv se jednalo o pohotově pořízený, lež původně provizorní produkt, nahrazující žádaný a náročný vektorový topologický model ZABAGED/l, jeho ohlas a využití překonaly původní očekávání. Plně vyhovoval potřebám značného
množství uživatelů. Proto se i v současnosti vytvářejí digitální rastrová data na úrovni podrobnosti Základní mapy ČR
1:10 000 a podle stavu jejich aktualizovaných tiskových podkladů. Obdobně se poskytují digitální rastrová data
i na úrovni podrobnosti základních map měřítek 1: 25 000,
1 :50 000 a 1:200 000.
Český úřad zeměměřický a katastrální souběžně s poskytováním rastrových digitálních dat koncipoval definitivní
ZABAGED jako topologickovektorový topografický model území na úrovni podrobnosti obsahu Základní mapy ČR
1 : 10 000. Tato báze dat byla ve spolupráci Zeměměřického
úřadu a specializovaných pracovišť katastrálních úřadů
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i v součinnosti s orgány a organizacemi různých odvětví naplněna v létech 1995-2001. ZABAGED má charakter geografického informačního systému (GIS), íntegrujícího prostorovou složku vektorové grafiky s topologickými relacemi
objektů a složkou atributovou, obsahující popisy a další informace o objektech. Obsah ZABAGED je řazen ve třech
úrovních, a to
- kategoriích typů objektů (8 kategorií),
- typech objektů (106 typů), strukturovaných v databázi do
63 tematických vrstev,
- atributech objektů, jež podrobněji charakterizují většinu
typů objektů.
Účastníci kartografických konferencí byli dosud průběžně
informováni o současném stavu vytváření ZABAGED. Proto
bude žádoucí alespoň stručně informovat též o budoucích aktivitách. Další rozvoj ZABAGED směřuje k následujícím cílům:
- zdokonalení ZABAGED prostřednictvím její první aktualizace a zpřesnění polohy některých objektů,
- ucelení obsahu ZABAGED doplněním intravilánů a atributů,
- zdokonalení správy ZABAGED technologickou inovací jejího dosavadního vedení,
- zavedení plošného a průběžného sběru geografických dat
pro aktualizaci,
- uplatnění ZABAGED při tvorbě a obnově státních mapových děl středních měřítek.
Další informace o ZABAGED by již značně přesáhly nám
vymezené téma. Omezme se tedy na pouhé konstatování, že
zkušební práce na kartografické vizualizaci ZABAGED (viz
referát a ukázky předložené na předchozí - 13. kartografické

Katastrálne územie - významný prvok
obsahu štátnych mapových diel

konferenci) byly úspěšně završeny a v letošním roce je již
běžně vydáváno větší množství listů nové generace Základní
mapy ČR 1 : 10 000. Výsledky je možno shlédnout i v expozici Zeměměřického úřadu na konferenční výstavě, kde
jsou instalovány některé běžně vydané mapové listy. O současném stavu prací k využití ZABAGED pro zdokonalení Základní mapy ČR 1: 50 000 pojednává samostatný referát
(Bořkovcová, Křížek) i vystavované exponáty. Z dosavadních výsledků rozvoje ZABAGED je možno vyslovit přesvědčení, že tato báze dat bude mít trvalé místo mezi informačními systémy geografického charakteru. Toto postavení
je charakterizováno vlastnostmi ZABAGED, integrujícími
různé tematické báze dat z hlediska jejich polohové stability.
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[3] MIKŠOVSKÝ, M.- TALHOFER, Y.: Czech Cartography
1995-1999. [National Report.] Ottawa, 11th ICA General Assembly 1999.
[4] VEVERKA, B.: Topografická a tematická kartografie. Praha, Vydavatelství ČVUT 1997.
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Funkcia katastrálneho územia (k. ú.) v hierarchii územných a správnych jednotiek Slovenskej republiky a význam k. ú. ako
stáleho štatistického obvodu. Zásady na vykonávanie zmien hraníc k. Ú.: zlučovanie, rozdel'ovanie, vznik a zánik. Formy znázorňovania a interpretácie hraníc k. Ú. v štátnych mapových dielach, matematické definovanie hraníc a zásady štandardizácie názvov k. Ú.

Function oj a cadastral unit in the hierarchy oj landscape and administrative units oj the Slovak Republic and importance oj
the cadastral unit as a permanent statistical area. Principles oj changing the boundary lines oj cadastral units, their merging,
division, origin and expiry. Forms oj representing and interpreting cadastral unit boundaries in state map series, mathematical definition oj boundaries and principles oj standardisation oj cadastral units.

Katastrálnym územím (k. ú.) sa podIa [1] rozumie "územno-technická jednotka, kterú tvorí územne uzavretý a v katastri
nehnutelností (KN) spoločne evidovaný súbor pozemkov".
K. ú. je základnou evidenčnou jednotkou na evidovanie nehnuteIností a právnych vzťahov k týmto nehnuteInostiam
v rámci celej Slovenskej republiky (SR). To znamená, že úze-

mie SR je bez zvyšku rozdelené na k. ú., podIa ktorých je
usporiadaný katastrálny operát.
K. ú. vznikli pred vyše dvesto rokmi ako evidenčné jednotky prvého pozemkového katastra na území bývalej rakúskej monarchie - jozefínskeho katastra (1785 až 1792) -,
v rámci ktorých sa evidovali jednotlivé pozemky, ich držitelia a výnosy z týchto pozemkov. Právny poriadok Československej republiky zákonom č. 177/1927 Zb., o pozemkovom
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katastri a jeho vedení definoval k. ú. ako "súvislé územie
vhodného tvaru s obvodom miestopisne uzavretým, ktoré sa
buď kryje s politickou (miestnou) obcou alebo je jej súčasťou. Vo výnimočných prípadoch móže jedno k. ú. obsahovať
niekolko politických (miestnych) obcí toho istého berného
úradu. " Z definicíe jednoznačne vyplýva, že k. ú. bolo aj východiskom na určenie územia obcí a vyšších administratívnych celkov, čoho d6kazom je "Statistický lexikon obcí na
Slovensku" vydaný v roku 1927 na základe výsledkov sčítania fudu z roku 1921.
Priamy vzťah k. ú. k územiu obce deklarovala aj vyhláška
[2], ktorou sa vykonával zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnutefností, ktorý nahradil všetky dovtedy vydané právne
predpisy týkajúce sa KN., Vyhláška [2] ustanovila "K. ú. je
technickou jednotkou, ktorú tvorí miestopisne uzavretý súbor
nehnutel'ností evidovaný spoločne. Obvod k. ú. je spravidla
totožný s územným obvodom obce; však jedna obec móže obsahovať dve i viac k. ú. ".
Význam k. ú. umocnila vyhláška o priestorovej identifikácii informácií [3], ktorá upravuje sp6sob priestorovej identifikácie sociálno-ekonomických informácií a územno-technických informácií v informačných sústavách vrátane automatizovaných informačných systémov. Vyhláška [3] ustanovuje 3 druhy priestorových jednotiek, a to: územno-technické
jednotky (stále štatistické obvody), základné sídelné jednotky a základné územné jednotky, pričom "územno-technickou jednotkou je zásadne k. ú. " V komentári k vyhláške sa
zd6vodňuje, že " ... Relatívna stálosť územno-technických
jednotiek je zatial" nezastupitel'ným nástrojom sledovania
a technickej dokumentácie dlhodobého vývoja javov v priestorovom (plošnom) územnom detaile. "

Previazanosť k. ú. s územiami obcí, ktorá pretrvala desaťročia, rešpektuje tiež zákon Národnej rady (NR) SR č. 221/1996
Z. z. o územnom a správnom usporiadani SR, ako aj v súčasnosti vefmi diskutovaná Koncepcia decentralizácie a modemizácie verejnej správy, pripravovaná na realizáciu k 1. 1.
2002.
Relatívnu stabilitu k. ú. možno dokumentovať porovnaním ich počtu s poč tom obcí za obdobie posledného desaťročia podfa "Štatistickej ročenky o p6dnom fonde SR",
ktom od roku 1966 každoročne vydáva Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR na podklade údaj ov KN. Za
toto obdobie sa počet obcí menil v rozmedzí 2830 až 2898
a počet k. ú. v rozmedzí 3516 až 3538, to znamená, že pohyb v obciach predstavoval 3,5 %, ale pohyb v k. ú. len 0,6
%. Relatívna stabilita počtu k. ú., ako aj ich hraníc, je paradoxne príčinou pomerne zložitej vzájomnej súvislosti územia obcí a k. ú. Variabilitu ich vzťahu dokumentuje tabufka 1, v ktorej sa vzájomné relácie kategorizujú do 8 r6znych
typov.
K 1. 1. 2001 bolo na území SR 2898 obcí a 3538 k. ú. Prevážnú vačšinu obcí (cca 77 %) možno zaradiť do typu 1, ktorý
predstavuje základný tvar a štruktúru, t. j. obec sa nečlení na
časti obce (č. o.) a má len 1 k. ú. Do typu 2, ktorý predstavuje obce členené na č. o., ale v rámci jediného k. ú. patrí
cca 10 % obcí. Typ 3 je inverziou typu 2 a zaraďujú sa do
neho obce, ktoré nemajú č. o., ale ich územie pozostáva z 2
a viac k. ú.; takýchto obcí je cca 8 %. Zvyšných 5 % sú obce,
ktoré majú 2 a viac č. o. i k. ú., avšak ich počet vo vačšine
prípadov nie je zhodný. V SR existuje len 1 okres - Snina,
v ktorom žiadna z 34 obcí nemá č. o., a tiež len 1 okres Brezno, v ktorom všetkých 30 obcí má po 1 k. ú. Z pohfadu
k. ú. možno konštatovať, že 71 % k. ú. tvorí priamo obce

a zvyšných 29 % k. ú. prináleží len 13 % obcí s priemerným
počtom 2,7 k. ú. na jednu obec. K. ú. bez intravilánu je len
2,5 % (tu sú zaradené aj vojenské obvody). Vefmi zaujímavým súborom obcí sú typy 7, 8, ktorých spoločným znakom
je to, že netvoria súvislé územie. Typ 7 je obec s enklávou
územia obce a typ 8 je obec s enklávou k. ú.
Podrobnejším skúmaním jednotlivých území obcí a k. ú.
možno dospieť k poznaniu, že integračný proces, ktorý prebiehal v období 1960 až 1990 sa nevykonal d6s1edne a systematicky podfajednotných zásad, a to najma v KN. Zlučovanie obcí sa vykonávalo podfa zásady, že p6vodné obce
zanikli a stali sa č. o. novej obce. Na integráciu k. ú. neboli prijaté žiadne zásady, preto v niektorých prípadoch nová
obec má tofko k. ú., kofko má č. o. (napr. obec Šaštín-Stráže
má č. o. Šaštín, Stráže a k. ú. Šaštín, resp. Stráže nad Myjavou), zatiaf čo v iných prípadoch sa k. ú. zlúčili do jedného
k. ú. (napr. obec Chocholná- Velčice má č. o. Chocholnú a Velčice, ale len 1 k. ú. Chocholná-Velčice). K zlúčeniu k. ú.
niekedy došlo aj pri novom mapovaní a následnej obnove
katastrálneho operátu. Známe sú aj prípady, keď intravilány
zlúčených obcí úplne splynuli, takže č. o. zanikli, avšak KN
naďalej eviduje p6vodné k. ú., ktoré zodpovedali č. o. (napr.
obec Slovinky už nemá č. o., ale má k. ú. Nižné Slovinky
a Vyšné Slovinky).
Neriešili sa enklávy obcí a enklávy k. ú. za predchádzajúceho spoločenského systému, ktorý potieral vlastnícke
vzťahy. Riešiť tieto prípady dnes bude ovefa ťažšie, pretože
obce budú pravdepodobne požadovať adekvátne kom penzácie, ak v6bec bude v6fa docieliť súvislé územie každej
obce. Prekvapujúce sú však zistenia, že enklávy k. ú. existujú aj v rámci súvislého úze mia jednej obce. Takéto prípady sú v kompetenci správcu príslušného katastrálneho
operátu.
Vefa nejasností vyplýva z faktu, že žiadny právny ani interný predpis nedefinuje, ani územne nevymedzuje č. o.
Z toho d6vodu č. o. nie je rovnocenným pendantom k. ú. Nezodpovedané zostávajú otázky prečo mnohé obce, najma
okresné mesta nemajú zhodný počet č. o. a k. ú., prečo nie
je jednoznačne určená príslušnosť č. o. do k. ú., alebo aký
význam majú č. o. v súvislo zastavanom území. Na tomto
mieste treba spomenúť skutočnosť, že v rámci prípravy mapových podkladov na sčítanie obyvatefov, domova bytov SR
(ktoré sa uskutočnilo z 25. na 26.5.2001) sa zistilo niekofko č. o. s nulovým počtom obyvatefov. Zrušenie týchto "neživých" č. o. sa nevykonalo, čo určite sp6sobí problémy pri
štatistickom spracovaní výsledkov sčítania. Tento okruh problémov nie je v kompetencii rezortu ÚGKK SR, čo však neznamená, že sa nemá poukazovať na potrebu zásadného vyriešenia vzťahu č. o. s k. ú. pri každej vhodnej príležitosti.
Takou príležitosťou je dnes novela zákona o obecnom zriadení, prostredníctvom ktorej sa okrem iného realizuje reforma verejnej správy.
ÚGKK SR v rámci riadiacej a metodickej činnosti spracováva interný technický predpis - Smernicu na spravovanie
hranic územných jednotiek, v rámci ktorého budú stanovené
zásady na vznik a zánik k. ú. V tejto súvislosti treba zvážil,
či takéto zásady by nemali byť aj súčasťou právneho predpisu
- vykonávacej vyhlášky k novelizovanému katastrálnemu zákonu [1].

Nielen minimálne zmeny v počte k. ú. charakterizujú ich relatívne dlhodobú stabilitu, ale tiež vefmi malé množstvo
vefkoplošných zmien vo výmerách sú toho d6kazom. Na
účely analýzy sú rozhodujúce len zásadné zmeny, pri ktorých
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Typ

Charakteristika
vzťahu

Schematické znázornenie
územia obce, č. o. a k. ú.

1

2

I

•

I

••I

Obec pozostáva z 1 k. ú. a nemá č. o.

Donovaly, Gabčíkovo, Lozorno,
Skalica, Zdiar

77

Obec má 2 a viac č. o., ale len 1 k. ú.

Malacky - č. o. Malacky, Vinohrádok
Stará Turá - č. o. Černochov vrch,
Jazviny, Poprad, Súš,
Stará Turá, Topolecká

IO

Pezinok - k. ú. Pezinok, Neštich
Stakčín - k. ú. Dara, Ostrožnica, Ruské,
Smolník nad Cirochou,
Stakčín, Starina nad Cirochou,
VeTkáporana,
Zvala

I !• I
I

8

Obec má viac č. o. aj k. ú., pritom
ich počet je zhodný

Cifer - č. o. Cifer, Jarná, Pác
- k. ú. Cifer, Jarná, Pác
Cabaj - Čápor - č. o. Cabaj, Čápor
- k. ú. Cabaj, Čápor

8

Obec má viac k. ú. ako č. o., pritom
každej č. o. možno jednoznačne
priradiť k. ú.

Stupava - č. o. Mást, Stupava
- k. ú. Mást I, II, III, Stupava,
Záhorská Bystrica II, III
Brestovany - č. o. Brestovany, Horné Lovčice
- k. ú. Horné Lovčice, Malé Brestovany, VeTkéBrestovany

Obec má viac č. o. ako k. ú., pritom
nie všetky č. o. možno jednoznačne
začleniť do k. ú.

Prievidza - č. o. Staré Mesto, Pily, Štvrte,
Necpaly, Kopanice
- k. ú. Hradec, Malá Leh6tka,
Prievidza, Velká Leh6tka
Nitra - 14 č. o.
- 12 k. ú.

Obec má 1 alebo viac odčlenených
k. ú. alebo č. o. s prislúchajúcim k. ú.,
tzv. enkláva obce

Žilina - č. o. aj k. ú. Zástranie
Čierny Brod - k. ú. Čierny Brod II
Čierny Brod III

Časť k. ú. je odčlenená od súvislého
územia obce

Rajec - ekláva k. ú. Rajec
Malý Horeš - č. o. Malý Horeš s enklávou k. ú.
- č. o. Onča bez k. ú.

Obec nemá č. o., ale má viac ako
1 k. ú.

I

I

i

I

4

•

1

1

I

i

-:

5

I

•I

-

I

I

I
I

• .- I
I

6

I

I

G0

7

8

~

Počet
v%

I
1

3

Príklady

D

Okres s koeficientom

Kraj
najviičším

Koeficient v kraji
priemerný

maximálny

1,5
18

39
41

173

najmenším

Bratislavský

Pezinok

Trnavský

95

Senica

Trenčiansky
Nitriansky

Galanta
Trenčín
Nové Zámky

56
48

Myjava
šara

6,5

28

5,1

26

70
144

Žilinský

Liptovský Mikuláš

97

Čadca

182

Zvolen

76

Banská Štiavnica

13
4,9

42

Banskobystrický

36

Prešovský

Poprad

22
42

126
212

Košice-okolie
Košice-okolie

Svidník
Sobrance

6,8

Košický

73
137
137

Bratislava V

SR

129

Bratislava V

12
1,5

34

129

142
505
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dochádzalo k pričleňovaniu, resp. odčleňovaniu podstatnej
časti k. Ú. Ani v rámci integračného procesu nedochádzalo
k významným zmenám výmer k. Ú., pretože sa spravidla pričleňovali celé k. Ú. Zjednodušene by sa dalo konštatovať, že
k. Ú. sú v podstate tak vel'ké, ako boli pred dvesto rokmi, kedy
vznikli.
Zaujímavý je vzájomný pomer výmer k. Ú., ktorý je prehl'adne spracovaný v tabul'ke 2. Pri analýze sa vychádzalo
z údaj ov uvedených v Mape okresov SR I : 50000, vydanej ÚGKK SR v rokoch 1998 až 2000. K 1. 1. 2001 je priememá výmera k. Ú. 1386 hektárov (ha) (pri počte 3538 k. ú.).
V tabul'ke 2 sa uvádzajú len okresy s najvačším a najmenším koeficientom, ktorý vyjadruje pomer výmery najvačšieho a najmenšieho k. Ú. v okrese. Koeficienty sú značne
rozličné, a to od 1,5 pre okres Bratislava V až po 137 pre
okres Košice-okolie. Pomer najvačšieho k. Ú. v SR - Štrbské Pleso s výmerou 18 682 ha k najmenšiemu k. Ú. v SR
- Horný Čepeň s výmerou 37 ha je až 505. Ak by sme za
malé k. Ú. považovali tie, ktoré majú výmeru menšiu ako
113priemernej plochy, t. j. 462 ha, tak nájdeme len 13 okresov z celkového počtu 75 (okresy Košice I-IV sa nezahrnuli do analýzy), ktoré by nemali malé k. Ú. V prípade vel'kých k. ú., za ktoré by sa považovali také, ktoré majú
výmeru vačšiu ako trojnásobok priemernej plochy, t. j. 4158
ha je situácia iná, pretože až 25 rokov by nemalo vel'ké
k. Ú. Kritérium pre malé a vel'ké okresy je neoficiálne, pretože ak by sa zmenilo napr. na pomer 114, resp. štvornásobok priemernej výmery, tak by sa zmenili aj počty okresov z 13 na 17 (nemajú malé k. ú.), resp. z 25 na 40 (nemajú velké k. ú.). Ciel'om tejto analýzy je poukázať na to, že
extrém ne rozdiely vo výmerách k. Ú. možu byť rozhodujúcim kritériom pri volbe sposobu znázornenia k. Ú. v mape
inej ako je katastrálna mapa.

Obnovou katastrálneho operátu novým mapovaním, skrátenou formou, tvorbou vektorovej katastrálnej mapy, ktoré sa
vykonávajú podl'a zákona [1], spracovávaním registrov obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) a zjednodušených registrov povodného stavu pribúda každoročne niekol'ko desiatok k. ú., ktoré majú lomové body hraníc určené
v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej. ÚGKK SR má pripravený interný technický predpis [4], ktorý rieši metodiku a systematický postup získania
súradníc lomových bodov hraníc všetkých k. Ú.využitím dostupných výsledkov priameho merania pri mapovaní číselnými metódami, digitalizáciou analógových máp pomoc ou
presných digitalizátorov alebo vektorovým spracovaním
rastrového obrazu po naskenování mapového obrazu. Na novej úlohe rezortu ÚGKK SR sa podiel'ajú Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ), Katastrálny ústav v Žiline a katastrálne odbory okresných úradov. Správcom
súborov "Číselne určená hranica" bude GKÚ, ktorý bude mať
za úlohu súbory priebežne aktualizovať a koordinovať práce
medzi zainteresovanými inštitúciami. Predpis určuje povinnosť výhradného použitia údaj ov číselne určených hraníc
k. Ú.pri vybraných geodetických činnostiach, predovšetkým
pri obnove katastrálneho operátu, vyhotovovaní ROEP, realizácii projektov pozemkových úprava pri vyhotovovaní rozsiahlych geometrických plánov pozdlž hranice k. Ú.Tým sa
docieli v relatívne krátkom čase aj exaktné určenie výmer
k. Ú., obcí, okresov, krajov a v konečnom dosledku aj výmery SR.

S. Znázorňovanie a interpretácia
mapových dielach

hraníc k. ú. v štátnych

K. Ú. podl'a definície predstavujú uzavretú plochu na zemskom povrche v tvare n-uholníka, ktorého strany sú v teréne
reprezentované hranicami obvodových pozemkov so stabilizovanými lomovmi bodmi. V ďalšom vnímajme k. Ú. ako
jeho hranic u, ktorá je z hl'adiska klasifikácie mapových prvkov typickým líniovým prvkom.
V katastrálnej mape je hranica k. Ú.dominantným prvkom,
pretože vymedzuje rozsah mapovania a zobrazovania; napriek tomu nie je graficky od iných hraníc - vlastníckych
a užívacích osobitne zvýraznená. Odlišuje sa len vyznačením dvojbodiek, ktoré sa opakujú spravidla pri lomových bodoch. Akje hranica k. Ú.zároveň hranic ou obce alebo správneho celku, uprednostní sa značka hierarchicky najvyššej
hranice v danom hraničnom úseku.
V Základnej mape SR 1 : 10 000 (ZM 10), ktorá má topografický charakter, sa hranica k. Ú. vníma ako základná,
pretože každá hranica obce, okresu, kraja a štátu je zároveň
aj katastrálnou hranicou. Vyznačuje sa vo farbe polohopisu
ako plná čiara len tam, kde sa jej priebeh nestotožňuje s iným
obsahovým prvkom (napr. okraj lesa, komunikácia, breh vodného toku a pod.). V takýchto prípadoch sa vyznačujú len
úseky, kde dochádza k zmene smeru. Vzhl'adom na to, že
kresba k. Ú.v mapovom poli ZM 10 zaniká, na každom mapovom liste v mimorámovom polije znázornený skelet správnych hraníc s približným, schematizovaným zákresom všetkých hraníc vyskytujúcich sa v mapovom poli.
V Základnej mape SR 1 : 25 000 platia na zákres hranic k. Ú.
rovnaké zásady ako v ZM 10. Pri tejto mape má skelet správnych hraníc eště vačší význam, pretože na jednom mapovom
liste sa nachádza 10 až 20 k. Ú.
V Základnej mape SR 1 : 50 000 (ZM 50) sa prikročilo
k znázorneniu priebehu hraníc k. Ú. a ďalších územných
a správnych celkov k inej, výrazne odlišnej farbe od farby
polohopisu. Hierarchia hraníc je vyjadrená kresbou: k. Ú. čiarkovane, obec - plná čiara, okres - plná zosilnená čiara,
kraj - plná čiara, zosilnená s lemovkou. Vzhl'adom na značne
blokovanú zástavbu i generalizovaný zákres iných významných topografických prvkov, je vel'mi d61ežité zachovať topologické vzťahy medzi hranicami a okolitými objektmi. SÚčasťou znázornenia k. Ú.je aj jeho názov, a to vtedy, ak sa
názov odlišuje od názvu obce, resp. č. o.
Nesprávny zákres hranice v ZM 50 sa automaticky premieta do Základnej mapy SR 1 : 100 000, ktorá je jej priamou zmenšeninou, bez kartografických zásahov do mapového obsahu. Mierka 1 : 100 000 je krajnou mierou na
znázornenie k. Ú., resp. obcí, čo možno ilustrovať príkladom
znázomenia najmenšieho k. Ú. s výmerou 37 ha ako štvorčeka so stranami 6x6 mm.
V Základnej mape SR 1 : 200 000 sa hranice znázorňujú
až od úrovne okresu vyššie, a tak je to aj v ďalších Základných mapách SR malej mierky 1 : 500000 a 1 : 000000.
ÚGKK SR uznáva potrebu aj nevyhnutnosť znázorňovania
k. Ú. v mierke 1 : 200 000 a menšej, preto vydáva osobitnú
edíciu Mapa krajov SR 1 : 200 000, kde sú hranice k. Ú. a obcí
dominantným prvkom, doplneným sieťou komunikácií, lesných ploch a ďalších relevantných objektov do únosnej miery zaplnenia mapy. Viac o obsahu tejto mapy a o vydavatel'skom zámere ÚGKK SRje v článku [5].
Poslednou mapou z hl'adiska mierky, na ktorej sa ešte
znázorňujú všetky k. Ú. je Mapa správneho rozdelenia SR
1 :400 000. Táto mapa okrem hraníc a signatúr sídiel neob-
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sahuje žiadne ďalšie prvky a z dovodu čitatefnosti mapy neuvádzajú sa v nej ani názvy k. ú.
Hranice k. Ú. sú často aj obsahom tematických štátnych
mapových dieI. Za všetky spomeňme aspoň Mapu priestorových jednotiek SR 1 : 50 000 a Mapu priestorových jednotiek mesta... 1: 10 000, ktOfÚ vydal ÚGKK SR v roku
2000 na základe zákona č. 165/1998 Z. z. o sčítaní obyvatel'ov,domova bytov v roku 2001. Na týchto mapách, ktoré
boli základnou pracovnou pomockou pre sčítacích komisárov, museli byť do dosledkov vyriešené vzťahy medzi hranicami obcí, k. Ú.a hranicami základných sídelných jednotiek
a následne aj ich znázomenie, aby nedošlo k skresleniu sčítania. Viac o týchto otázkach ako aj o histórií sčítania sa
možno dozvedieť v článkoch [6, 7].

V rámci geografického názvoslovia (toponymie) sa názvy
k. Ú. zaraďujú medzi nesídelné názvy (anoikonymá). Kompetenciu na ich štandardizáciu majú podfa zákona o geodézii a kartografii [8] v súčasnosti okresné úrady, ktoré sú povinné dodržiavať jednotný postup a zásady uvedené vo
vyhláške [9], ktorou sa vykonáva katastrálny zákon [1], resp.
vo vyhláške [10], ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii [8].
Všeobecné zásady, ktoré platia pre akýkofvek nesídelný geografický objekt, aby názov zodpovedal skutočnosti, aby bol
vecne a jazykovo správny, spoločensky vhodný a prakticky
použitel'ný, vyhláška [9] konkretizuje ustanovením: "Názov
k. ú. musí byt"jednoznačný a nezamenitel"ný. Pri jeho určovaní alebo pri zmene sa prihliada na názov obce alebo jej
časti, pričom sa použije štandardizovaný názov. O zmene názvu k. ú. rozhodne správa katastra v rámci katastrálneho konania z vlastného podnetu alebo na návrh. Navrhovatel' pripojí k návrhu súhlas obce a odporúčanie okresného
názvoslovného zboru ... ".
Na názvy k. Ú. možno aplikovať aj niektoré zásady platné
pre iné kategórie geografických názvov, a to najmli:
- neprípustnosť označovania pomocou písmen, číslic alebo
iných kódových znakov,
- výnimočnosť použitia spojovníka v dvojslovných názvoch.
Názvami k. ú., napriek ich dlhoročnej existencie, sa ÚGKK
SR začal systematicky zaoberať až po roku 1990 a v roku
1993 vydal v edícii Geografické názvoslovné zoznamy OSN
SR publikáciu Názvy katastrálnych území SR, ktorá je prvým zoznamom štandardizovaných podob názvov k. ú.
Druhé vydanie tejto publikácie z roku 1998 zohfadňuje najmli zmenu územného usporiadania SR, vykonanú podfa zákona NR SR č. 221/1996 Z. Z.
Historícky prvým oficiálne publikovaným zoznamom k. ú.,
je však pravdepodobne "Jednotný číselník prostorových jednotek" vydaný bývalým Federálnym štatistickým úradom
v roku 1980 na základe vyhlášky [3], ktorý popri základných
územných jednotkách (obciach) obsahuje aj k. ú., ako
územno-technické jednotky - stále štatistické obvody.
Rozbor názvoslovia k. ú. sa už publikoval v článku [11],
preto na tomto mieste postačí ak sa stručne skonštatuje, že
napriek vykonanej štandardizácií názvov k. ú. existujú desiatky prípadov, ktoré by sa mali podrobiť revízii pretože:
- zásada jedinečnosti názvu k. ú. je v diskrepancii so zásadou zhody s názvom obce, pretože pre túto názvoslovnú
kategóriu zásada jedinečnosti nebola prijatá,
- názov k. Ú.sa nezhoduje s názvom obce, pretože sa prijatá
zásada nedodržuje,
- rozlišovanie názvov k. ú prídomkami zavedené z úradnej
moci v 70-tych rokoch minulého storočia sa vykonalo neodbome a nedosledne,

- vyskytujú sa názvy k. ú. s použitím rímskych čísel I, II, III,
atď.,
- vyskytujú sa zložené názvy so spojovníkom, a to aj v prípade, keď v názve obce spojovník nie je.
Zistený stav avizuje potrebu prijať podrobnejšie zásady na
určovanie a štandardizáciu názvov k. ú., ktoré by okrem uvedených problémov riešili aj názvy pre k. ú. v zastavanej časti
miest a ďalšie eventuality, ktoré možu nastať, ak by sa pristúpilo k zásadnému riešeniu súladu k. Ú. s č. O.

Príspevok nemá náročný cief, ale prináša odbomej verejnosti
iný pohl'ad na k. ú., než pohfad špecialistu hlboko ponoreného do problémov KN. Poukázaním na množstvo nezrovnalostí, rozporov a diskrepancií chce podnietiť záujem o riešenie nedostatkov, ktorých odstránenie by výrazne skvalitnilo
príslušné súbory informácií z KN. Dovolím si povedať predstavu o ideálnom usporiadaní vzťahov medzi obcou a k. ú.:
1. Ak má obec zhodný počet Č. O. ako k. ú., stav sa ponechá
bez zásahu.
2. Ak má obec viac č. O. ako k. ú., obec zruší tie č. o., ktoré
nemajú opodstatnenie alebo aspoň jednoznačne určí, do
ktorého k. Ú.ktorá č. O.patrí.
3. Ak má obec viac k. Ú.ako Č. o., správca katastrálneho operátu posúdi opodstatnenosť existencie prevyšujúcich k. ú.,
inak ich zlúči na taký počet, aby zodpovedal počtu č. O.
4. Názvoslovie k. ú. riešiť v súlade s názvoslovím obcí do tej
miery, pokiaf sa budú striktne dodržiavať všetky zákonitosti spisovného jazyka aj v názvosloví obcí.

[I] Zákon NR SR Č. 16211995 Z. z. o katastri nehnutefností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnutefnostiam (katastrálny
zákon) v zneni zákona NR SR č. 22211996 Z. z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[2] Vyhláška Ústrednej správy geodézie a kartografie Č. 2311964
Zb., ktorou sa vykonáva zákon Č. 2211964 Zb. o evidenci i nehnutefností v znení vyhlášky Č. 13311965 Zb. a vyhlášky Č.
2611984 Zb.
[3] Vyhláška Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj Č. 12011979Zb.
o priestorovej identifikácii informácií.
[4] Metodický návod na číselné určenie hraníc katastrálnych území
[74.20.73.40.10]. Bratislava, Úrad geodézie, kartografie a katastra (vydanie plánované v roku 2001).
[5] FlČOR, O.: Nové vydanie Mapy krajov SR I : 200000 a Mapy
okresov SR I : 50000. Geodetický a kartografický obzor, 45
(87), 1999, č. 2, S. 42-44.
[6] VAVRINEC, B.-HÁJEK, M.-HORECKÝ, M.: Mapová minulosť sčítania obyvatefstva, domova bytov na Slovensku. In: Historické mapy. Bratislava, Katedra mapovania a pozemkových
úprav SvF STU. 2001, s. 187-196.
[7] HÁJEK, M.-VAVRINEC, B.-MARTINČÁKOVÁ, M.: Mapa
priestorových jednotiek na sčítanie obyvatefov, domova bytov
v roku 2001. In: Aktivity v kartografii 2000. Bratislava, Veda.
2000, s. 33-38.
[8] Zákon NR SR Č. 21511995 Z. Z. o geodézii a kartografii.
[9] Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Č. 7911996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnutefností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnutefnostiam (katastrálny zákon) v znení vyhlášky UGKK SR
Č. 7211997 Z. z.
[10] Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 17811996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o
geodézii a kartografii.
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3D katastr nemovitostí - základní
aspekty nové vize

Perspektiva zavádění třetí dimenze do obsahu operátu katastru nemovitostí s přihlédnutím k řádnému definování budovy jako
předmětu právního vztahu, speciálně v případech složitějších komplexů budov. Pouhé 2D vyjádření v katastrální mapě, číslo
popisné a způsob jejího využití nemusí být vždy dostatečným určením předmětu právního vztahu, budeme-li uvažovat případné
budoucí zapojení do evropských struktur a s tím do souvisejícího systému právních norem Evropské unie.

Summary
Outlooks and introduction oj the third dimension in the content oj documents oj the Cadastre oj Real Estates with respect to
proper definition oj a building as an object oj legal relationship, namely in cases oj more complicated complexes oj buildings.
The sole 2D representation in a cadastral map, descriptive number and its application must not be in alf cases sufficient determination oj the object Jorming the legal relation if eventual future joining in European structures and relevant system oj
legaI standards oj EU is considered.

Stále častěji se objevují (především v zahraničí) úvahy o tom,
zda zavést do systému evidování nemovitostí, speciálně do
části geometrického určení, třetí dimenzi, tj. i vertikální definování budov nebo jiných staveb, k nimž jsou zapisována
vlastnická nebo jiná věcná práva. Nejedná se o módní samoúčelnou záležitost, ale o reálné zajištění výkonu vlastnického práva k jednoznačně definované věci [2], kterou zde
představují budovy, byty a nebytové prostory (obojí i rozestavěné), a doufejme, že i v blízké budoucnosti zvláštním
předpisem taxativně vyjmenované stavby.
V prvním okamžiku téměř všichni profesionálové zabývající se otázkami vedení stávajícího katastru namítnou, že
podle zákona č. 34411992 Sb., a vyhlášky č. 19011996 Sb.,
je způsob evidování pozemků a budov jasně a dostatečně zajištěn tak, aby nedošlo ke kolizi v určení předmětu, k němuž
je zapsán právní vztah do katastrálního operátu. Lze s nimi
samozřejmě souhlasit do té doby, kdy se jedná o jednoduché
standardní případy definování předmětu katastru nemovitostí, ale uvážíme-li situaci skutečně výrazného zájmu o využití prostoru nad i pod zemským povrchem v atraktivních
lokalitách, pak asi bude vhodné se zamyslet nad tím, je-li
skutečně zajištěno jednoznačné polohové (lépe řečeno - prostorové) určení dotyčných nemovitostí. Úvahy směřují k důsledkům intenzivní investiční činnosti, při níž mohou vznikat budovy vzájemně se prostorově překrývající a u kterých
současná forma geometrického určení založená na 2D interpretaci by nebyla v některých případech jednoznačná a ze
zobrazení v katastrální mapě by nebyl zcela zřejmý průběh
obvodu jednotlivých budov. Svislý průmět obvodu budovy
do zobrazovací roviny je vhodný a plně postačující pro již
zmíněné standardní situace při běžném využití území. Představíme-li si ale teoreticky existenci např. tří budov, ležících
nad sebou v různém vertikálním uspořádání, pak vyjádření
shora neviditelných průmětů obvodů budov odpovídajícím
typem čáry může přinést řadu nejasností již na první pohled.
Vzájemné "zanoření" jejich obrazů by mohlo i komplikovat
určování výměr zastavěné plochy právě u těchto atypických
budov.

Další text pojedná o právních a technických aspektech vize
zavedení třetí dimenze předmětů evidovaných v katastru nemovitostí (KN). S tím souvisí i stručná diskuze o reálné možnosti jejího zavedení do stávajícího systému vedení katastrálního operátu.
Na tomto místě pokládá autor za nutné zdůraznit hlavní
úlohu KN na úseku realizace státní správy, která se týká řádné
evidence právních vztahů k jednotlivým nemovitostem a zajištění jistého stupně ochrany vlastnických a jiných věcných
práv k nemovitostem. Proto jako nezbytné se jeví jednoznačné vymezení předmětu právního vztahu, a to z hlediska
reálného stavu v území a současně z hlediska interpretace
jeho geometrického určení v systému evidování pozemků
a budov. Samozřejmé musí být i odpovídající dobré provázání grafických a popisných informací spolu s obsahem listin, na jejichž základě byly provedeny zápisy právních vztahů
k příslušným nemovitostem.
2. Současný stav evidování předmětů katastru nemovitostí
Podívejme se blíže na znění některých paragrafů novelizovaného katastrálního zákona (KZ) [7] a pak na související
dikci prováděcí vyhlášky [6]. Již v § I KZ se v odstavci 2
hovoří, že katastr zahrnuje soupis a popis nemovitostí a jejich geometrické a polohové určení. Navazuje věta, že součástí je také evidování vlastnických a jiných věcných práv
k nemovitostem. Znamená to prakticky zdůraznění převážně
evidenční funkce katastru, jež by měla pokud možno věrně
odrážet reálný stav rozsahu předmětu, k němuž se vedou
právní vztahy v souladu se zákonem č. 26511992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.
Pro další úvahy na dané téma abstrahujme od zápisu dalších
práv vyjmenovaných v § 2, odst. 4, bodě a) až i), neboť nyní
nejsou relevantní. Z § 2 se zaměřme na odstavec I, body b)
až f), protože zde může nastat situace popisovaná v úvodu
příspěvku.
V katastru se tedy evidují:
a) /nulovy spojené se zemí pevným základem s rozlišením,
zda jim je přiděleno číslo popisné případně číslo evidenční
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a nebo se jim tato čísla nepřidělují a zároveň nejsou ani
příslušenstvím jiné stavby jako věci hlavní, evidované na
téže parcele. Budovy se evidují jednak v souboru geodetických informací (SGI) obecně svislým průmětem vnějšího obvodu do zobrazovací roviny ajednak v souboru popisných informací (SPI) údaji o parcele, na níž je budova
postavena.
b) byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle
zákona č. 72/1994 Sb., [8], kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy
k bytům a nebytovým prostorům. Evidují se pouze v souboru popisných informací, a to údaji vztaženými k evidované budově!
c) rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které
budou podléhat evidenci v katastru (fakultativně či obligatorně).
d) stavby spojené se zemí pevným základem, o nichž to stanoví zvláštní předpis.
Z hlediska zavádění třetího rozměru pro geometrické určení věci občanskoprávního vztahu evidované v katastru nemovitostí jsou nejmenší potíže pro případ ad bY, kde podle
názoru autora by podobný zásah do stávajíefho systému evidování nepřispěl k lepšímu a exaktnějšímu definování konkrétní věci. Zákon o vlastnictví bytů a nebytových prostorů
[8] řeší vyčerpávajícím způsobem definování předmětu
vlastnictví (bytů a nebytových prostor), kde § 2 vymezuje
pojmy jako jsou: budova, byt, dům s byty, rozestavěný byt,
společné části domu, podlahová plocha bytu, zastavěný pozemek apod. Navazující § 4, který uvádí, co musí obsahovat
prohlášení vlastníka budovy, zahrnuje jak zajištění majetkoprávního podílu budoucího vlastníka jednotky (např. bytu),
tak i stanovuje způsob označení budovy a způsob jejího vnitřního uspořádání s rozdělením na jednotlivé byty s příslušenstvím a na určení společných částí budovy, které se stanou společnými vlastníkům všech jednotek. Bod 3 tohoto
paragrafu navíc stanoví vyhotovení pň10hy spůdorysy všech
podlaží nebo jejich schématy, určujícími polohu jednotek
a společných částí domu, i s údaji o podlahových plochách.
Bod 2 paragrafu 4 je mimo jiné provázán v písmenu a) se
zněním § 5, odst. 1, KZ, kde je stanoveno, jakým způsobem
musejí být v listinách pro zápis údajů o právních vztazích
označeny budovy, byty a nebytové prostory i pro případ jejich rozestavěnosti.
Budovy musejí být označeny: parcelním číslem pozemku
na němž jsou postaveny, číslem popisným (ČP) nebo evidenčním (ČE) a pokud se jim ČP nebo ČE nepřiděluje, tak
se musí uvádět způsob jejich využití a pro obě varianty se
musí ještě připojit příslušnost budovy k části obce.
Byty a nebytové prostory se specifikují označením budovy,
v níž jsou vymezeny, číslem bytu nebo nebytového prostoru,
popř. popisem umístění v budově, pokud nejsou byty a nebytové prostory číslovány.
Z § 7 vyhlášky č. 190/1996 Sb., plyne navíc povinnost evidovat o každé parcele údaje, které ji ještě blíže specifikují.
Otázkou je, zda skutečně ve všech případech je označení
budovy ČP postačující a zda vždy odpovídá platným právním předpisům.
Problémy existence budov s více ČP, aniž by existovalo
rozhodnutí stavebního úřadu o možnosti rozdělení budovy
v souladu se stavebním zákonem, jsou pojednány ve [4]. Můžeme tedy na tomto příkladě vidět neplatnost případného
právního úkonu, kdy samostatná věc, jako taková, formálně
podle práva neexistuje, i když reálně lze identifikovat část
budovy se svým přiděleným ČP.

Nastíněný problém, který bychom zde mohli pracovně nazvat jako "víceúrovňové rozdělení nemovitosti", není žádnou
novinkou, protože oddělené vlastnictví různých podlaží obytného domu (dokonce i jednotlivých pokojů) bylo známo již
v Evropě, přibližně od 12. století, a to zejména v některých
německých městech. V pozdních letech středověku bylo pak
aplikováno i ve Francii a Švýcarsku. Okolnosti týkající se
této formy vlastnictví s řešením podílu na společných prostorách domu včetně zajištění podílu na případných společných opravách popisuje [5], věnovaná pozemkovému právu
a zápisům právních vztahů k nemovitostem. Způsoby víceúrovňového děleníjsou vjednotlivých regionech nazývány odlišně, i když jejich vlastní princip je prakticky stejný. Můžeme se zde setkat s pojmy jako např. "condominium",
"horizontal property", "strata titles", "ownership of dwellings", "multi-storey buildings" a nebo "subdivided buildings".
Podstatným rysem všech uvedených pojmů je zajištění
a převod výlučných práv "absolutního vlastnictví" jednotlivých bytů, nepřipouštějící žádné prolínání s právy ostatních i když se de facto provádí kombinování tohoto vlastnického práva se společným vlastnictvím společných částí
budovy. Téměř stejné otázky řeší v našich podmínkách
i výše citovaný zákon [8] o vlastnictví bytů a nebytových
prostor.
Nyní se zaměřme na bod ad a), kdy jsou evidovány budovy spojené se zemí pevným základem (obdobné pro bod
bY) jak v SGI, tak v SPI. Vedení údajů o budovách v SPI je
zcela zřejmé a realizuje se v souladu s vyhláškou [6]. Diskutovaná vize zavedení třetího rozměru do obsahu katastrálního operátu pro zajištění korektního vymezení předmětu
evidování v KN se výlučně dotýká právě budov, které by
mohly být komponovány v různých vertikálních úrovních
prakticky nad jednou stavební parcelou tak, jak bylo již naznačeno v úvodní kapitole.
3. Aplikace třetí dimenze do obsahu operátu katastru
nemovitostí
Zavedení třetího rozměru do operátu KN (specielně pro budovy s atypickými prostorovými kompozicemi) by v dané lokalitě, mimo důvodů popsaných v předchozím textu, ještě
více přispělo k deklarovanému propojení s jinými územními
informačními systémy (tvorba registrů budov apod.), jak naznačuje § 1, odst. 3 KZ a rozvádí § 10 vyhlášky [6].
Předložená vize uvažuje samozřejmě i realizaci v souladu
s nařízením vlády č. 116/1995 Sb., které stanoví geodetické
referenční systémy a státní mapová díla na území státu a zásady jejich používání. Znamená to tedy buď polohové určení
v S-JTSK a výškové určení v Bpv, nebo polohové určení
v místním souřadnicovém systému a výškové určení v Bpv
podle lokality, v níž se budova nachází. Jelikož situace, kdy
by se prováděla tato operace, se váže k atraktivním lokalitám
převážně velkoměstské zástavby, pak lze tvrdit, že významně
budou převažovat práce v S-JTSK. Určování výšek vybraných, nezbytně nutných podrobných bodů při zaměřování
změn by samozřejmě jistou měrou komplikovalo měřické
práce a mělo by následně vliv i na cenu za vyhotovení geometrického plánu (GP) ajeho pň10hy, v nichž by bylo znázorněno hrubé schéma pohledu na budovu, na němž by k prostorově charakteristickým bodům byly uvedeny i výšky
v Bpv.
Věnujme se ale vlastnímu problému, jakým způsobem lze
definovat předmět evidence (tedy budovy) v KN, aby se bu-
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[8] Zákon č. 72/1994 Sb., (zákon o vlastnictví bytů) ve znění zákona
č. 273/1994 Sb., 280/1996 Sb., 97/1999 Sb., a zákona č. 103/2000
Sb.
[9] Zákon Č. 50/1976 Sb., (stavební zákon).

Lektorova I:
Ing. Jiří Poláček, CSc.,
Zeměměřlcký úřad, Praha

Dovětek lektora:
Katastr nemovitosti (KN) eviduje budovy jejich průmětem
do terénu. Vlastnictví části budovy (byt, nebytový prostor)
se dokladuje grafickou přílohou evidovanou ve sbírce listin.
Právo neomezuje oprávněný subjekt co do přesnosti a formy
této grafické přílohy. Ve zdokonaleném ISKN je navíc pamatováno na možnost přebírat takové přílohy v digitální rastrové formě (GlF, JPEG). Z právního hlediska tedy současný
systém umí jednoznačně definovat vlastnictví i v případě nových prostorově členitých budov.

Případné zavedení 3D pouze pro geometrické plány
(GP) se jeví jako nesystémové. GP slouží především jako
základní zdroj informací pro údržbu katastrální mapy a jím
pořízené informace by v ní tedy měly být využity. Navíc
časově a procesně je tvorba GP vázána na vznik budovy
(např. kolaudace), nikoliv na vymezení vlastnictví její
části.
Zavedení 3. rozměru do KN má kromě právního a technického rozměru především ekonomický charakter. V případě GP se jedná nejen o jejich zdražení, ale i nutnost vytvářet GP i při změnách výškového uspořádání budov.
3D katastrální mapa je natolik finančně náročný projekt, že
pouze úvahy o něm by si zasloužily hlubší analýzu nákladů,
přínosů a nutných legislativních úprav pro zajištění její bezproblémové aktualizace.
Článek představuje smělou vizi do budoucnosti katastru.
Bližší úkoly resortu v oblasti evidence budov by měly být
spíše zaměřeny na sesouladění právního stavu evidovaného
KN se skutečností.

Ing. Petr Soukup,
Ing. Michal Votoček,
katedra mapování a kartografie
FSv eV UT v Praze

Vyhledávání lokalit v digitální
katastrální mapě

Možnosti automatizované tvorby přehledové mapy Jormou selekce a generalizace obsahu DKM pro účely vyhledávání lokalit. Postup lze rovněž využít při tvorbě tematických map velkých měřítek, odvozených map středních měřítek nebo při přípravě
a aktualizaci lokalizační složky projektů GlS.

Chances oj automated production oj a map giving a general view by selecting and generalisation oj the content oj digital cadastral map Jor location searching purposes. The procedure may be applied to creation oj large-scale thematic map, to Jorming oj derived medium-scale maps or to preparing and updating location elements oj GlS projects.

V rezortu ČÚZK probíhá digitalizace katastrálních map
a stále se zvětšuje počet katastrálních územi s DKM (Digitální katastrální mapa) nebo KM-D (Katastrální mapa - digitální). DKM přináší nové postupy nejen při vedení mapy,
ale i při jejím běžném používání. Příkladem může být vyhledávání v mapě. Není problém automaticky lokalizovat libovolnou parcelu na základě katastrálního území a parcelního čísla. Situace se komplikuje v případě, kdy parcelní čísla
nejsou předem známa. V takovém případě je nutné dohledat
lokalitu pohledem na zobrazené mapě s využitím znalosti daného území. Nejprve se z mapy hranic katastrálních územi
vyhledá příslušné katastrální území a poté se příslušná lokalita dohledá v konkrétní DKM. Její kompletní obsah je však
pro tyto účely zbytečně podrobný a v menším měřítku nepřehledný. V této souvislosti je vhodné připomenout, že přes
zvětšující se plochu monitoru počítače je zobrazený výřez
menší než běžné formáty analogových map.

Nabízí se myšlenka vytvořít jakýsi mezistupeň mezi mapou hranic katastrálních území a DKM. Taková přehledová
mapa může postrádat řadu údajů z DKM (parcelní čísla,
vnitřní kresba parcel ... ), ale měla by zachovat orientačně
významné prvky území (cestní síť, vodní toky, základní dis-

Číslo
vrstvy
1

Obsah vrstvy
hranice parcel

2

parcelní

3
4

kódy značek druhů pozemků

čísla v definičních

bodech
a způsobu jejich využití

vnitřní kresba parcel

5

kódy značek budov

6

další prvky polohopisu

7

popis

8

body bodových

polí a hraniční

znaky - ieiich popis
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lokaci druhů pozemků v extravilánu, bloky zastavěných
území, apod.). Po přibližném vyhledání dané lokality lze provést její detailní dohledání v kompletní DKM. Přehledová
mapa také díky řádově menšímu objemu dat urychluje přenos dat v situaci, kdy jsou DKM umístěny na vzdáleném počítači.
Kromě použité generalizace DKM lze jako přehledovou
mapu obecně použít různé digitální podklady středních měřítek, ať už ve vektorovém nebo v rastrovém formátu. Z vektorových dat můžeme zmínit ZABAGED (Základní báze geografických dat), která je odvozena z mapového obrazu
Základní mapy České republiky 1:10 000 a pokrývá území
prakticky celé republiky, z rastrových dat lze využít ortofotomapy. Použití map z různých zdrojů ale přináší problémy
sjejich aktualizací a geometrickým ztotožněním. Náš postup
nepředpokládá vedle vlastní DKM využití žádných dodatečných podkladů, což se projevuje vjeho jednoduchosti, snadné
realizovatelnosti a aktualizovatelnosti.
V dalším textu členíme postupy tvorby přehledové mapy
na tři oblasti. V první z nich uvádíme nejjednodušší metodu
založenou na prosté filtraci zobrazovaných dat, v druhé zmiňujeme jednoduchou generalizaci, spočívající ve spojování
ploch podobného významu a ve třetí části naznačujeme možnosti generalizace geometrického průběhu prvků mapy.
Před podrobnějším popisem jednotlivých postupů uveďme
ještě definici generalizace. Kartografická generalizace spočívá ve výběru, geometrickém zjednodušení a zevšeobecnění
objektů, jevů a jejich vzájemných vztahů pro jejich grafické
vyjádření v mapě, ovlivněným účelem, měřítkem mapy
a vlastním předmětem kartografického znázorňování [3].

Struktura a výměnný formát DKM je stanoven předpisem [1].
Obsah DKM je formálně členěn do osmi vrstev, jak je zjednodušeně naznačeno v tab. 1, přičemž řada údajů je evidentně
pro potřeby tvorby přehledové mapy nadbytečná, neboť
v běžném měřítku zobrazení pouze znepřehledňuje kresbu
(obr. 1).
Prvkem zásadního významu jsou hranice parcel, které nejvíce charakterizují dané území. Výjimku představují hranice
parcel v terénu neznatelné, např. hranice parcel bývalého pozemkového katastru. Z dalšího obsahu DKM je možno bezprostředně využít především popis a v menší míře také
značky druhů pozemků. Popis DKM obsahuje kromě parcelních čísel, jejichž přítomnost v přehledové mapě se jeví
jako zbytečná, zejména místní a pomístní názvosloví, které
je z hlediska orientace na mapě velmi cenným údajem. Znázornění druhu pozemku je vhodné ve finálním výstupu početně zredukovat a z důvodu čitelnosti rozměrově zvětšit. Alternativou je zobrazit druh pozemku barevnou výplní.
Popsaná selekce kresby nevyžaduje speciální přípravu přehledové mapy, ale může být prováděna pouhým nastavením
parametrů zobrazení DKM. Konkrétně se jedná o potlačení
vrstev č. 2, 4, 5, 6 a 8 a o potlačení vybraných prvků zbývajících vrstev.
Naznačená prvotní selekce obsahu DKM sice podstatně
redukuje grafický obsah mapy (obr. 2), ale pro naše potřeby
zůstává kresba stále příliš podrobná. V následující fázi jsme
se tedy zaměřili na další možnosti zjednodušení, a tím zpřehlednění generované mapy.
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Zajímavé možnosti v porovnání s klasickou generalizací,
která se zabývá čistě grafickou složkou mapy, přináší v případě DKM existence dodatečných údajů o daném území, zapsaných v souborech popisných informací. Praktické využití
mají zejména informace o druhu pozemku a způsobu jeho
využití. Sloučením parcel stejného druhu a způsobu využití
lze dosáhnout velmi výrazné redukce obsahu mapy bez významnějšího snížení informační hodnoty mapy (obr. 3). Na
obr. 3 je patrné, že uvedenou redukcí se opticky zvýrazní liniové prvky (cestní síť, vodní toky, meze) a v menší míře také
zastavěná část území (intravilán), která je charakteristická
drobnými nepravidelnými bloky parcel (zastavěné plochy
a zahrady). Místní a pomístní názvosloví uvedené v DKM
by bylo při zmenšení do měřítka přehledové mapy prakticky
nečitelné aje proto příslušně zvětšeno při zachování polohy.
Přehlednost získané mapy by zvýšilo explicitní vyznačení
druhu pozemku, případně i způsobu využití. Ten může být
vyznačen buď jako v DKM, tedy značkou uvnitř bloku parcel, nebo barevným rozlišením hranic bloků (obr. 3) a nebo
barevnou výplní bloků (obr. 4).
Programové řešení je založeno na vytvoření topologického
modelu mapy, kdy každá parcela tvoří jeden samostatný objekt provázaný s databází. Přínosem topologického modelu
je znalost dvojic sousedících parcel a na základě propojení
parcel s databází možnost rozhodnout o zrušení hranic mezi

parcelami stejného druhu a využití pozemku. Další postup
vychází z požadavku na označení druhů pozemků.
Současně s rušením hranic lze provést barevné rozlišení zachovávaných hranic. Protože každá hranice může být obarvena
pouze podle druhu pozemku jedné ze sousedních parcel, je
nutné stanovit priority barev. Podle našich zkušeností by největší prioritu měly mít ostatní plochy, konkrétně železnice, silnice a cesty. Dále by mohly následovat vodní plochy, které
jsou pro orientaci v mapě velmi důležité, a zastavěné plochy.
Označení druhu pozemku barevnou výplní nebo značkou
předpokládá zachování topologického modelu dat i po redukci počtu hranic. Důvodem je nutnost vyhledat vhodné
body pro umístění značek druhů pozemků, respektive nutnost nalezení obvodu bloků pro definici barevných výplní.
Barevné výplně jsou jednoznačně nejnázornější, ale znamenají větší objem grafických dat a vyžadují zobrazování v grafickém programu podporujícím výplně ploch. Vyšší požadavky na grafický program je možné obejít konverzí výsledné
mapy s barevnými výplněmi do barevného rastru.
Zajímavým atributem podobnosti ploch pro jejich slučování může být v určitých situacích vlastnictví parcel. Např.
v intravilánu by bylo možné zjednodušit kresbu mapy sloučením stavebních parcel s přilehlými zahradami stejného
vlastníka. Stejný princip lze obecněji využít např. při projektování komplexních pozemkových úprav pro tvorbu
"vlastnické mapy", která barevně odlišuje parcely jednotlivých vlastníků.
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Dosud uvedené postupy použité pro tvorbu přehledové mapy
se vyznačovaly společnou vlastností - neměnily polohu jednotlivých bodů, tedy nedeformovaly kresbu geometricky.
Toto pravidlo není nutné při tvorbě přehledové mapy vzhledem k jejímu účelu dodržet, čímž se otevírá prostor pro použití celé řady dalších postupů. V této kapitole se pokusíme
naznačit možnosti automatické geometrické generalizace
DKM. Tato problematika je značně komplikovaná a proto
uvedené možnosti nelze považovat za vyčerpávající jak z hlediska výčtu, tak i z hlediska jejich navrhované realizace. Dále
zmíněné postupy jsou ve fázi vývoje a praktického testování
a jejich uvedení zde slouží k získání přehledu o dostupných
možnostech.

Problematiku generalizace ploch lze pro naše účely rozdělit
na oblast zanedbání malých ploch, zjednodušení průběhu
hranic ploch a přeměnu protáhlých ploch na liniové prvky.
V digitální mapě není problém určit plochu každého uzavřeného obrazce. Parcely s plochou menší než zvolená hodnota lze v případě, že se nevyznačují jiným významným atributem, zanedbat. Např. při tvorbě Státní mapy 1:S000 odvozené (SMO-S) byly zanedbávány všechny parcely s plochou menší než 1 mm2 v měřítku mapy [2]. Při automatizovaném odstraňování malých ploch je potřeba rozhodnout, ke
které sousední parcele bude rušená plocha přičleněna, tedy
které hranice je potřeba zrušit a které ponechat. Jedno z možných řešení je připojit malou parcelu k největší ze sousedních parcel, za předpokladu, že nově vzniklý útvar bude relativně nejméně tvarově a plošně zdeformován.
Účelem generalizace průběhu hranic plošných objektů je
zredukovat počet lomových vrcholů hranice a zachovat přibližně jejich tvar a výměru. Jedná se o algoritmicky obtížný
úkol s výsledky, které zásadním způsobem neovlivní vytvářenou přehledovou mapu. Srovnatelného efektu ve smyslu redukce dat lze získat použitím vhodné metody generalizace linií.
Liniové prvky mají významnou roli pro orientaci v mapě.
V DKM jsou zastoupeny především komunikacemi a vodními toky všech typů. Zákres je tvořen hranicemi příslušných
parcel, které topologicky vytvářejí dlouhé úzké plochy
s obecně nerovnoběžnými stranami. Náhrada těchto ploch
čarami by znamenala při minimální ztrátě informace zmenšení objemu dat a především možnost aplikovat v dalším
zpracování vhodné metody generalizace linií.
Jednoduchý způsob generalizace protáhlých ploch na linie může spočívat v prostém nahrazení plochy jednou z dvojice souběžných hraničních čar s potlačením kresby druhé
hranice. Geometricky přesnější řešení spočívá v nahrazení
plochy jistou osou liniového prvku. Algoritmů pro její nalezení existuje více, jejich problematickým bodem je možnost
výskytu větvení liniového prvku.
Určité liniové elementy (např. potok či ulice) bývají doplněny popisem, který je potřeba vhodně umístit (např. do přerušené linie).

Významnou složkou generalizace obsahu mapy je generalizace čarové kresby. Jejím cílem je snížit počet bodů, které
definují průběh čáry, tak, aby vzniklá deformace zákresu ve
zmenšeném měřítku nepřekročila stanovená kriteria. V této
oblasti existuje značné množství algoritmů, které se liší dosahovanými výsledky a jejichž úspěšné použití je závislé na
vstupních datech a účelu generalizace. Princip několika často
používaných metod generalizace linií je uveden ve [4].
Použití metod geometrické generalizace, které mění tvarové a polohové umístění jednotlivých objektů, vyžaduje dodržet následující podmínku. Rozsáhlé území, zachycené na
mnoha mapových listech, není prakticky možné generalizovat najednou. Výpočet v takovém případě probíhá po menších částech, např. katastrálních území. Podmínka korektní
generalizace požaduje, aby návaznost sousedních bloků nebyla narušena, tedy, aby na styku jednotlivých částí nevznikly
geometrické nepřesnosti. Toho lze dosáhnout použitím vhodných algoritmů nebo potlačením generalizace obvodové hranice jednotlivých bloků.

Již první výsledky generalizace DKM, které byly dosaženy
aplikací postupů popsaných v předchozím textu, potvrzují,
že vytvořená přehledová mapa usnadňuje vyhledávání požadovaných lokalit. Z obrázků je patrné, že v daném měřítku
je výsledná mapa ve srovnání s negeneralizovanou DKM
podstatně přehlednější. V další práci plánujeme propracování
algoritmů na převod podlouhlých ploch na linie a jejich následnou generalizaci.
Využití přehledové mapy na rozsáhlejší území komplikuje
především zatím stále omezený počet DKM nebo KM-D a také neexistence jejich jednotného souřadnicového systému [2].
Příspěvek byl zpracován v rámci výzkumného záměru MŠM:210000007
(ČVUT-VZ7) a ve spolupráci se Zeměměřickým úřadem, který poskytl ukázková data.

[I] Struktura a výměnný formát digitální katastrální mapy a souboru
popisných informací katastru nemovitostí České republiky a dat
BPEJ. [Verze 1.3.] http://www.vugtk.cz/-cuzkladr08/formatL3.html. Praha, ČÚZK 1999. [Č. j. 5270/1999-22.]
[2] ČADA, Y.: Využití map DKM pro tvorbu SMO digitální. In: GlS
a digitální data státních mapových děl velkých měřítek. Ostrava,
Ostravská universita 2001.
[3] VEVERKA, B.: Topografická a tematická kartografie 10. [Skriptumj. Praha, Vydavatelství ČVUT 2001.
[4] INCO Project N° 977050: The genera1isation rules of the ABDS
for the CEEC. Budapest 2001.
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vývoj hranice českého Slezska
převedené do mapy 1 : 200 000

vývoj zobrazení slezsko-moravské hranice na historických mapách Moravy a Slezska. Období mapové tvorby ve Slezsku a na
Moravě bylo rozděleno do dvou etap. První etapa zahrnuje mapová díla od M. Helwiga, J. Sculteta a J. A. Komenského. Druhá
etapa zahrnuje mapová díla J. K. Mullera, J. W Wielanda a 1. vojenského mapování. Každá etapa je srovnávána s hranicí
českého Slezska na mapě 3. vojenského mapování (1889).

Evolution oj delineation oj Silesian-Moravian boundary on historical maps oj Moravia and Silesia. The period oJmap creation in Silesia and Moravia was divided into two epochs. The first one includes map series oj M. Helwig, J. Scultety and J. A.
Comenius. The second one contains map series oj J. K. Muller, J. W Wieland and the First Military Mapping. Each oj epochs
is compared with the boundary line oj the Czech Silesia on a map oj the Third Military Mapping (1889).

Území Slezska má sice odlišné dějiny vzhledem k českým
zemím, přesto je část dějin společná s historickými zeměmi
Koruny české. Je zajímavé, že pocit identity obyvatel s územím Slezska je stále silný, zvláště když se po roce 1989 opět
objevil ve státním znaku České republiky symbol Slezska,
slezská orlice. Musíme konstatovat, že velká část obyvatel
české části Slezska chápe toto území jako zemi s bohatou
historickou, kulturní a sociální minulostí.
V příspěvku se snažíme ukázat na formování zemské hranice mezi územím Moravy a Slezska. Hranice jsou samozřejmě nejlépe patrné na mapách. Většina podkladů, písemných materiálů a map ke zpracování tohoto článku, bylo
zapůjčeno především ze Zemského archivu v Opavě a z Městského archivu v Ostravě. Práce s těmito mapami probíhá
podle přísného pracovního řádu. Pro některá mapová díla
byly vydány studijní kopie. Poslední možností jak získat
k práci historickou mapu byly faksimile. V současné době
vydávají pro oblast Moravy a Slezska faksimile především
Geodézie Brno a Katastrální úřad v Opavě.

Podle starší definice [7] je hranicí rozuměna čára respektive
pruh, dělící dvě sousední území. Mezi ranně feudálními státy
byly hranice spíše pomyslné. Byly tvořeny rozsáhlými pásy
území, tzv. hraničními hvozdy. Soudobé hranice mají průběh
lineární. V současné době se pro potřeby geodézie a kartografie pod pojmem hranice rozumí čára oddělující [4]
- \lozemky různých správních celků, vlastníků, nájemců
nebo různých druhů pozemků, například hranice správního
a katastrálního území,
- území různých jevů (hranice chráněného území, ochranného pásma, geomorfologického členění).
Pro účely katastrálního zákona č. 344/1992 Sb., se podle
§ 27 hranicí ajejího označení rozumí: "Části zemského povrchu jsou odděleny od sousedních částí hranicí území

správní jednotky, hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, nebo hranicí druhů pozemků. Takto
oddělené pozemky jsou geometricky a polohově určeny,
zobrazeny v katastrální mapě a označeny parcelním číslem".
Hranice bývají určovány buď přírodními prvky (moře,
řeky, potoky, horské hřebeny a rokle), nebo umělou signalizací. Tou se většinou rozumí pevně zasazené nebo jinak vyznačené předměty v zemi. V minulosti se nejvíce používaly
stromy, ploty, kůly nebo hraniční kameny. Tyto předměty se
zasazují ve stanovené linii v určitých vzdálenostech, při čemž
uvedenou činnost musí přímo v terénu provádět k tomu účelu
pověřené osoby. Takto stanovené nebo označené hranice
musí oba sousední státy právně uznat [7].
Starší způsob signalizace, který se používal před vysazováním kamenných mezníků, bylo sypání tak zvaných kopců,
do kterých se často zakopávaly nerozložitelné věci, jako uhlí
nebo sklo. Častým způsobem bylo také zařezávání znaků do
stromů [8].
Dnes se k signalizaci používají hraničníky. Pod tímto pojmem se rozumí [4]
- kamenný hranol, sloužící k označení bodů státní hranice,
- stabilizační znak (např. kámen, trubka a kopec), označující
v terénu bod na hranici.
Rozeznáváme tři hlavní skupiny hranic. Hranice přírodní
jsou určeny přírodními prvky. Mnoho hranic má charakter
geometrických linií, většinou jsou vedeny podél rovnoběžek
a poledníků. Hranice tohoto typu většinou vznikaly ještě před
zformováním kulturní krajiny. Třetí typ hranic se většinou
vymezoval a vymezuje po zformování kulturní krajiny, které
zohledňují historický, hospodářský a etnický vývoj v území
[1].

Důležité je objasnit i termín správní a státní hranice. Jde
Itotiž o to, že slezsko-moravská hranice neměla vždy charakter hranice zemské, oddělující historické země českého státu.
Po roce 1742 (Berlínský mír - konec 1. slezské války) se část
této hranice stala hranicí státní. Slezsko, které do té doby bylo
součástí habsburské monarchie, bylo rozděleno mezi Prusko
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a Rakousko. Prusko zabralo část Slezska a hranice státní probíhala po hranicích knížectví těšínského a po částech hranic
knížectví opavského, krnovského a niského. Tyto hranice platily do roku 1920. Po 1. světové válce (1920-23) byla část
patřící dříve Prusku (Hlučínsko) přípojena k Československé
republice.
Pojem státní hranice je smluvně stanovená linie na mapách
a v terénu, oddělující území dvou suverénních států navzájem. Tento termín je také definován v článku 19 odstavec 1
písmeno a) Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou
republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích (č. 234/1993 Sb., ve znění č. 205/1998 Sb.).
Ve smlouvě je uvedeno: "Pro účely této smlouvy se rozumí
státní hranicí souvislá řada svislých myšlených rovin, které
oddělují území České republiky a Slovenské republiky, jakož i prostor nad i pod zemským povrchem."
Administrativní (správní) hranice vymezuje a odděluje
územní celky uvnitř jednotlivých států.
Při řešení problematiky hranic se setkáváme ještě s termíny hranice nestálá (pohyblivá) a sporná. Hranice nestálá
(pohyblivá) je taková hranice, která je definována okamžitým stavem nějakého přírodního předmětu (např. proudnicí
vodního toku), který často mění svoji polohu. Hranice
sporná je hranice mezi pozemky různých vlastníků nebo
správních (státních) celků, o kterých se nedosáhla dohoda
[1, 4].

Název pravděpodobně vznikl [5] podle raně středověkého
dolnoslezského kmene, který zaujímal území po obou stranách řeky Odry v oblasti dnešního města Wrodaw, v povodí
řeky Sl~iy a stejnojmenné hory - odtud název. Hora tehdy
plnila roli kultovního střediska. Avšak kultovní místo zde
bylo už ve 4. stol. př. n. 1., kdy se zde objevili Keltové. Keltové se později usídlili i mezi Opavou, Kmovem a Koile.

6'

V 2.-1. stol. př. n. 1.keltské osídlení zaniklo - postupně splynulo s autochtonním obyvatelstvem, a to převzalo řadu technologií (např. metalurgii, hrnčířský kruh a pec) a mnoho kulturních prvků. Slezané v ranném středověku tvořili přední
kmenové uskupení v této oblasti, disponovali rozvinutým zázemím hradišť a značným lidským a hospodářským potenciálem. Slezsko bylo od pravěku křižovatkou důležitých cest
spojujících evropský jih se severem a západ s východem.
Hlavně od doby stěhování národů bylo průchodištěm nejrůznějších skupin, které byly rozdílné etnicky, jazykově i hospodářskou a kulturní úrovní.
Slezsko je chápáno jako poměrně rozsáhlý územní celek
a je obyčejně přířazováno do oblasti horního a středního povodí řeky Odry a jejích přítoků (Opavice, Kladské Nisy,
SI~iy, Bóbru, Ostravice, Olše, Klodnice, Male Panwe, Stobrawy a Barycze). Slezsko nebylo většinou vymezováno výraznou přírodní hranicí. Zejména na severu a východě bylo
vymezení Slezska nevýrazné, zřetelnější bylo na západě a jihozápadě (Lužická Nisa a horské masivy sudetského pásma.
Slezsko většinou netvořilo ucelený a stabilní státní celek.
Hranice byly značně proměnné a řada částí Slezska někdy
ke Slezsku patřila, jindy nepatřila. Např. Bytomsko a Opavsko se teprve v průběhu staletí staly jeho součástí. Jiné, např.
Zatorsko a Osvětimsko, od Slezska odpadly, jiné ve své příslušnosti kolísaly. Nakonec se Slezsko skládalo z ustálených
částí a větší díly byly označovány jako Dolní Slezsko (severozápadní část) a Horní Slezsko (jihovýchodní část). V důsledku mocenských střetů mezi vznikajícími středověkými
státy se stalo území Slezska oblastí styků ale také zápasů
různých etnik. Slezsko se tak utvářelo do podoby typické
multijazykové a multikulturní oblasti, která byla stabilně
předmětem mocenských bojů, ekonomického ovlivňování
a jazykových antagonismů. V současné době se stále častěji
užívá pojetí Slezska jako teritoriálního, hospodářského
a kulturního celku na rozdíl od pojetí administrativně politického.
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Z výše naznačených tezí vyplývá, že hranice Slezska se
velmi často měnily. Nejlépe je tyto změny sledovat na mapách. Nejstarší kartografický obraz Slezska je znázorněn na
Ptolemaiově mapě světa (zachována v římském vydání Ptolemaiova díla, 1490). Na území Slezska je na 50° s. Š. zakresleno Sudetské pohoří. Kromě něho jsou zakresleny ještě
horské soustavy: Hercynia Silva, Gabreta Silva a Luna
Silva. Na východním konci Sudetského pohoří je zakreslen
pramen řeky Labe, od něhož teče jako velká řeka směrem
k severu. Řeka Odra však byla zaznačenajako pobřežní řeka
pramenící mezi 53° a 54° s. š. Stejně chudá obsahem byla
mapa J. Alténa, která byla přílohou k německému vydání
kroniky H. Schedela v Norimberku (1493). Slezsko je zakresleno i na mapě kardinála M. Cusy nazývané "tabula
Germaniae" (50. léta 15. stoL); je to vlastně mapa střední
Evropy. Více podrobností však nacházíme na mapě J. Aeslera a J. Uebelina (1513). Dosti přesně jsou zde zakresleny
směry pohoří, toky řek i města, např.: Ostrau (Ostrava), Kossel (Kozle), Oppel (Opole), Priga (Brzeg), Preslaburg (Wrodaw), Tische (Český Těšín, Cieszyn), Ellze (Olešnice), Beuthen (Bytom). Tato mapa, nejlepší své doby, sloužila dosti
dlouho jako předloha všem·ostatním vydavatelům, až byla
nahrazena samostatnou mapou Slezska v Mtinsterově atlase
(1544). Originál byl vyřezán do dřeva asi v měřítku 1 : 1
070 000. Tato mapa je značným pokrokem kartografické
přesnosti, přesto je zatížena hrubými chybami, hlavně v poloze měst. Nad tyto mapy vysoce vyniká mapové dílo M.
Helwiga (1516-74), který zhotovil první dosti přesnou
mapu Slezska (1561). Mapa byla vyřezána do dřeva, měřítko je cca 1 : 550 000. Obsahuje již zeměpisnou síť a má
bohatou alegorickou výzdobu. Orientace mapy je k jihu.
Mapa je skvělým výsledkem tehdejšího domácího vědění
a umění. Ještě po dobu třicetileté války i později byla podkladem všech map Slezska; vyšla nejméně devětkrát. Do
světa se dostával Helwigův obraz Slezska prostřednictvím
kopií v atlasu Orteliově, de Jodově, Merkatorově, Janssoniově, Blaeuově i v pozdních vydáních Mtinsterovy Kosmografie. Ačkoliv Helwigova mapa byla na svou dobu velmi
přesná, během jednoho století zastarala a stala se nedostačující vzhledem ke vzrůstající dopravě a hospodářskému
rozvoji země. Zlepšení kartografického znázornění Slezska
provedl J. Scultetus (1603-63). Vyhotovil některé části
Slezska (generální mapa Slezska, mapy vévodství vratislavského, lehnického, volovského, hlohovského knížectví,
hrabství kladského). Mapy byly přesnější než mapa Helwigova, ale brzy byly překonány činností Bedřicha Ktihna.
Jeho mapy knížectví svidnického, javorského a lehnického
jsou uznávány za velmi přesné a řadí se k lepším kartografickým výtvorům 17. století. Do přehledu zhotovených map
té doby je nutno zařadit mapku olešnického knížectví od
pastora D. Sinapia a L. D. Hermana. Mapa má z kartografického hlediska hrubé chyby (např. posunutí světových
stran), ale vyniká svou originalitou tematického obsahu.
Znázorňuje místa týkající se vykopávek a jiných starožitností kraje. Do přehledu map můžeme zařadit i samostatné
mapy Moravy. Např. na mapě J. A. Komenského (originál
se nezachoval) je zobrazena část dnešního českého Slezska
až po severní linii Frienwald (Jeseník) - Fulstein (hrad Fulštejn v obci Bohušov) - Ratibor (Racibórz) - Teschen
(Český Těšín, Cieszyn). Zajímavá mapa té doby je mapa těšínského knížectví (1724) od J. Nigriniho. Autor byl maďarskénárodnosti a působil jako učitel na evangelické škole
v Těšíně. Jeho mapa však byla po vydání z císařského roz-

kazu zakázána a všechny dosažitelné výtisky zkonfiskovány.
.
Počátkem 18. stol. začíná druhá etapa mapování Slezska.
Toto století přineslo do kartografie nové objevné metody
práce založené na astronomickém pozorování a na přesných
měřeních v terénu. Ještě před mapováním Slezska proběhly
mapovací práce na Moravě pod vedením J. K. Mtillera. výsledná mapa Moravy z roku 1712 má měřítko 1 : 180000.
Ze slezského území byla největší pozornost věnována Opavskému knížectví. Nejsou přesně známy geodetické podklady, metody ani přístroje, které J. K. Mtiller používal.
Pravděpodobně si nejprve vynesl polohy měst podle astronomicky zjištěných zeměpisných souřadnic a mapový obsah doplňoval. Po zpracované Moravě měl přejít na Slezsko,
ale v důsledku jeho smrti byl touto prací pověřen J. W. Wieland. Jeho mapy jsou považovány za první přesné mapy Slezska a knížectví slezských. Vydání mapy Slezska se však nedožil. Po jeho smrti byl pověřen revizí celého Wielandova
mapového díla Slezska poručík Matthias Schubart
(1723-58). Zasloužil se o zpřesnění map a dožil se jejich
vydání v Atlase Slezska (Atlas Silesiae, 1752). Mapovací
práce té doby už začali organizovat většinou vojenští odborníci. K vojenským účelům bylo totiž nutno sestavovat
mapy podrobnější ajejich zhotovování vyžadovalo práci velkých kolektivů. Éra mapování jednotlivců definitivně skončila. V 2. polovině 18. stol. byl stát donucen k podrobnému
mapování svých zemí. Tzv. první vojenské topografické mapování probíhalo v zemích rakouského císařství v letech
1763-1787. Polohopisným podkladem pro toto mapování
byly již zhotovené mapy J. K. Mtillera a M. Schubarta. Do
zvětšených podkladů vojenský měřič zakresloval většinou od oka vše, na čem mělo vojsko zájem. Avšak za
nejrozsáhlejší kartografické dílo v první polovině 19. století se považuje vyhotovení map stabilního katastru
(1 :2880). Ve Slezsku proběhlo mapování v letech
1824-1836. Výsledkem 3. vojenského mapování, které řídil
Vojenský zeměpisný ústav ve Vídni, byly tzv. topografické
sekce v měřítkách 1 : 25 000 (mapy původního vyměřování),
1 : 75 000 (mapy speciální) a 1 : 200000 (mapy generální).
Byly zpracovány na Besselově elipsoidu v polyedrickém zobrazení. Slezsko bylo zmapováno v letech 1876-1877. Mapy měly svůj klad mapových listů. Tyto mapy byly dlouhou dobu úředními mapami středních měřítek. Po 2. světové válce přešlo tehdejší Československo a Polsko v rámci
Varšavské smlouvy na vojenské mapové dílo, jehož referenční plochou je Krasovského elipsoid a bylo použito Gaussovo-Krtigerovo konformní válcové zobrazení v 6° pásech
(S-42). Mapy byly na našem území tvořeny v měřítkové řadě
1 : 25 000, 1 : 50000, 1 : 100 000, 1 : 200 000, 1 : 500 000.
Později (1957-71) byla rovněž zpracována topografická
mapa 1 : 10 000. Na území Polské republiky byla vytvořena
podobná měřítková řada s malou obměnou (1 : 300 000).
V současné době, kdy je topografický základ map obou států
dokonale vyřešen, soustřeďují se práce kartografů v oblasti
Slezska na vytváření map různých tematických obsahů - tematické mapy.
5. Převedení slezsko-moravských hranic do mapy
1: 200000
Z výše popsaného přehledu mapování Slezska a nejbližší Moravy byly do jedné skupiny vybrány mapy M. Helwiga
(1561), J. Sculteta (1. pol. 17. stol.) a mapa Moravy J. A. Komenského (1627, KMM A2). Do druhé skupiny pak mapy
J. K. Mtillera (1728), J. W. Wielanda (1736) a 1. vojenského
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mapování (1763). Základním cílem bylo převést zákres slezsko-moravské hranice ze zvolených map, které jsou vypracovány v nestandardních měřítkách, do předem stanoveného
mapového měřítka 1 : 200 000. Je to měřítko, ve kterém je
vypracována generální mapa 3. vojenského mapování (1889).
Toto kartografické dílo bylo vzato jako konečné ve vývoji
zobrazení slezsko-moravského pomezí. Hranice mezi čes-

kým Slezskem a Moravou na něm uvedená platila téměř
100 let (1850-1949). Je pravda, že zákonem ze 14. 7. 1927
o organizaci politické správy došlo ke sloučení Moravy
a Slezska v zemi Moravskoslezskou, avšak hranice nižších
správních jednotek (okresů) zůstaly neměnné - hranice nižší
úrovně mezi Slezskem a Moravou byly zachovány až do roku
1949.
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Mapy první skupiny patří k mapám, které byly zpracovávány velmi nepřesnými metodami. Obyčejně je známo přibližné měřítko mapové kresby. Konstrukce zeměpisné sítě
je problematická - neznámá. Ukážeme si tuto problematiku na mapě Moravy od J. A. Komenského. O Komenského mapě je známo, že měřítko mapy se obyčejně uvádí
1 : 500 000. Ve skutečnosti měřítko kolísá od 1 : 520000
[9] do 1 : 530000 [3]. Nicméně oba autoří došli k závěru,
že se měřítko zeměpisné sítě liší od kresby obsahu mapy (zeměpisná síť 1 : 530 000, mapová kresba - přibližně 1 : 480
000). Významným nedostatkem mapy je, že má rám nejen
s nepřesnými délkami úseček zeměpisné šířky a délky, ale
že tento rámje i nesprávně orientován. Vzhledem k mapové
kresbě je stočen nesprávně asi o 15° doprava. To prokazuje,
že k nakreslené mapě byl rám přikreslen až dodatečně. Protože všechny mapy té doby jsou z tohoto pohledu problematické, nemůžeme použít běžný převod mapy do jiného
měřítka.
Použili jsme jednoduchý postup. Jako "sjednocující body"
mezi zkoumanou mapou a mapou 3. vojenského mapování
byla zvolena města. Vycházeli jsme z předpokladu, že právě
města budou relativně nejpřesněji v mapě zakreslena. Předpoklad: Čím významnější a větší město té doby, tím bude
přesněji zakresleno. Dnes bychom takový bod nazvali líc 0vací nebo tic. Tyto body byly vybírány v dostatečném množství, aby byla co nejvíce shlazena případná chyba. Dále byla
snaha, aby vybraná místa byla co nejrovnoměrněji zastoupena na celém mapovém poli. Je třeba se smířit s tím, že
různá místa na mapovém poli mohou být odlišně deformována.
U vybraných měst byly nejprve zjištěny zeměpisné souřadnice na starší zkoumané mapě a pak srovnány se zeměpisnými souřadnicemi na mapě 3. vojenského mapování (tab.
1, 2, 3). Zjistily se odchylky a vypočetla se průměrná odchylka měst na starší mapě vzhledem k novější. Znaménko
minus v tabulkách znamená posunutí bodu na starší mapě jižním směrem.
Tímto způsobem bylo postupováno u každého mapového
podkladu 1. skupiny map. Po zjištění průměrného rozdílu se
přistoupilo k samotnému zákresu hraniční linie. Hraniční
čára na starší mapě byla nahrazena pomyslným sledem bodů
a u nich byly zjištěny zeměpisné souřadnice. Naměřené hodnoty byly opraveny o zjištěnou průměrnou odchylku. Takto
modifikované polohy bodů byly vyneseny do souřadnicového
systému generální mapy 1 : 200 000. Po spojení vznikl požadovaný transformovaný zákres hraniční linie. Hranice byly
digitalizovány a zaneseny do současného administrativního
členění obcí. Na obr. 1 je zmenšenina výsledné mapy. výsledné hranice se samozřejmě polohově značně liší. Jednak
jde o historický vývoj umístění hranic a jednak je výsledek
ovlivněn výše popsanými problémy kolem konstrukcí tehdejších map.
Druhá skupina map je již vypracována na přesnějších geodetických základech. Metody práce už byly založeny na astronomických pozorováních a na přesnějších měřeních v terénu. Proto také při převádění hranic Slezska do mapy 3. vojenského mapování nebyly rozdíly hranic tak velké.

Jako podklad posloužila mapa Slezska Martina Helwiga, generální mapa Slezska Jonase Sculteta a mapa Moravy J. A.
Komenského (KMM A2).
Na této mapě se zachycuje vývoj slezsko-moravské hranice v 16.-17. století ve srovnání s hranicí na mapě 3. vojenského mapování. Je z ní patrné, jak problematické může
být porovnání jednotlivých mapových obrazů zemské hranice Slezska. Mapové podklady první skupiny map jsou si
podobné nejen vyhotovením, ale i nepřesným způsobem
vzniku. Jejich autoři sestavovali mapy většinou na podkladě
osobních znalostí, dotazů a vlastního primitivního měření.
Navíc je třeba vzít v úvahu historické změny hranic.
Druhá výsledná mapa zachycuje období 18.-19. století.
Pro druhou časovou etapu byla vybrána mapa Moravy 1. K.
Miillera, dále mapy Opavského, Těšínského a Grodkovského
knížectví J. W. Wielanda a mapy 1. a 3. vojenského mapování.
Druhá skupina map byla vypracována na přesnějších geodetických základech. Proto také při převádění hranic Slezska
do mapy 3. vojenského mapování nebyly rozdíly hranic tak
velké. Zmenšenina druhé mapy není do tohoto článku přiložena, neboť by výsledné hranice téměř splynuly. Na rozdílech se v umístění hranic více uplatnil skutečný časový historický vývoj umísťování polohy hranice Slezska.

N
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H",nlce obce (2000)
H",nlce Slezska na gene"'lní
mapě 3. vo.lenského mapování (1889)
:: •••• H",nlce Slezska na generální mapě Slezska Jonase Sculteta (1. pol. 17. stol.)
, "
H",nlce Slezska na mapě J. A. Komenského
(KMM A2. 1627)
H",nlce Slezska na mapě Martína Helwiga. Ortelíova kopie (1561)
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N

N
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1 Ostrava
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Výsledkem práce jsou dvě mapy v měřítku 1 : 200 000, na
kterých jsou dokumentovány nejdůležitější mezníky ve vývoji mapového obrazu slezsko-moravského pomezí.
Na první mapě (zmenšenina, obr. 1)je zachycen vývoj zákresu slezsko-moravské hranice na mapách 16.-17. století.
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8 Česky Té9ín
9 Novy Jitin

3 Karvlná
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Národný park Nízke Tatry patrí medzi vysokohorské krajinné prostredie zvláštneho významu. Ludské vplyvy vyžadujú jeho monitorovanie a kontrolu všetkých aktivít v oblasti. Na monitorovanie zmien krajiny boli využité archívne letecké snímky, ktoré
sa spracovávali metódami digitálnej Jotogrametrie.

The Nízké Tatry National Park belongs to high mountain landscapes oj special importance. Human influences require its monitoring and control oj alt activities in the region. Archived air photographs processed by method oj digital photogrammetry
were applied to the monitoring oj landscape changes.

Národný park Nízke Tatry patrí medzi vysokohorské krajinné
prostredie zvláštneho významu. Je to typ vysokohorskej krajiny, kde v súčasnej dobe stále prebiehajú reliéfotvomé ale
najma antropogénne procesy, ktoré ju intenzívne menia.
Antropogénne zásahy už natofko negatívne ovplyvňujú
prírodné procesy, že sajaví ako nevyhnutné regulovanie všetkých druhov činností, ktoré človek na ich úrovni plánuje a vykonáva. Veď ide o plochu národného parku s viacerými maloplošnými chránenými územiami.
Mnohé zásahy človeka, ako napr. úprava svahov pre zjazdové trate, sposobujú narušenie a oslabenie stability povodných lesných ekosystémov a ich vodohospodárskych, protieróznych a protilavinóznych ochranných funkcií. Toto ďalej
sposobuje oslabenie stability svahov, najma na morénach,
s možnosťou ich následnej deformácie.
Celý sevemý svah oblasti Chopok-Jasná je ohrozený nad
homou hranicou lesa, najma potenciálnou eróziou so značným odnosom pody 5 až 15 mm/rok, čo sa ešte výraznejšie
prejavuje na upravených zjazdových trati ach 4,6 až 7 mm/rok
[8].

Monitorovanie zmien vysokohorskej krajiny može byť uskutočnené pomocou analýzy oddelených stavov objektov krajiny sledovaných počas určitého časového obdobia. Zmeny

objektov krajiny predstavujú spojovací článok zmien stavov
týchto objektov v určitom časovom úseku spolu so skupinou
fyziognomických, chemických a biologických vlastností, ako
aj ich vzájomné vzťahy a vzťahy s ich okolím. Analýza zmien
vysokohorskej krajiny je rovnako doležitá z hfadiska prirodzeného hodnotenia krajiny, ako aj z hfadiska socioekonomických trendov krajiny v budúcnosti [2].
Priame hodnotenie zmien vysokohorskej krajiny sme
uskutočnili nepriamym pozorovaním a meraním zmien krajinnej pokrývky s využitím archívnych leteckých snímok
a ich priestorovým vyhodnotením metódami digitálnej fotogrametrie [I].
Metodológia zmien vysokohorskej krajiny bola založená
na základnom predpoklade, že zmeny pokrývky krajiny možu
byť využité na určenie zmien vysokohorskej krajiny. Toto je
možné uskutočniť v dvoch etapách:
- tvorba bázy údajov (BÚ) krajinnej pokrývky,
- analýza zmien krajiny.
Jednou z d61ežitých BÚ, ktorá systematicky zhromažďuje
porovnatefné a konzistentné informácie o krajine naprieč Európou s využitím satelitných obrazov je CORINE Land Cover (CLC), riadená Európskou Environmentálnou agentúrou.
Táto informačná báza kombinovaná s inými relevantnými
údajmi obsahuje tematické mapy, letecké snímky, štatistické
údaje a poskytuje základné nástroje na hodnotenie zmien krajiny a jej dlhodobé monitorovanie.
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Záujmová lokalita Chopok-Jasná sa nachádza na strednom
Slovensku v geomorfologickom celku Nízke Tatry. Územie
je zobrazené na štyroch častiach mapových Iistoch Základnej mapy Slovenskej republiky (SR) I: 10 0001) S označením: 36-21-09, 36-21-10, 36-21-14 a 36-21-15.
Na geologickej stavbe študovanej oblasti sa zúčastňujú
najma staropaleozoické horniny tatrika. Na niektorých miestach sú zachované relikty glacigénnych balvanovito-blokovitých sedimentov posledného zal'adnenia. Pre územie je
charakteristický glaciálno-hol'ny reliéf na kryštalických
štruktúrach. Hlavným geomorfologickým procesom súčasnosti je zvetrávanie. Vo vrcholových častiach oblasti Chopok-Jasná sa nachádzajú alpínske spoločenstvá. V nižších
častiach sa nachádzajú smrekové, prípadne smrekovo-jedrovélesy. Prechod medzi alpínsky mi spoločenstvami a lesmi
je tvorený subalpínskymi kosodrevinovými a trávnymi spoločenstvami [3].
Zajmové územie je celoročne využívané z hl'adiska cestovného ruchu. Nachádzajú sa tu atraktívne trasy na rekreačnú turistiku, ale najma kvalitné Iyžiarské terény s množstvom lanoviek a vlekov. Celkový turistický charakter oblasti
je navyše zvýraznený množstvom ubytovacích a stravovacích
kapacít, vybudovaných hlavne v poslednom období.
Základnými vstupnými údaj mi na monitorovanie zmien
krajinnej pokrývky Chop ok-Jasná bola vektorová BÚ v mierke I :50000 vytvorená metodikou CLC [2] a vytvorená vizuálna interpretácia leteckých snímok z dvoch časových období z rokov 1992 a 1986, nás ledne digitalizované v prostredí
digitálnej fotogrametrie.
Monitorovanie zmien bolo realizované za pomoci digitálneho fotogrametrického systému ImageStation Stereo Soft11

Mapaje vyhotovenáv súradnicovomsystémeJednotnejtrigonometrickejsiete katastrálnej(S-JTSK).

copy Kit (SSK) - Intergraph, softvéru MicroStation 95 a aplikácie geografického informačného systému (GIS) MGP).
Všetky tieto aplikácie sú úplne kompatibilné a sú spustitel'né
na PC so štandardným vybavením pod operačným systémom
Windows NT 4.0.

3. Využitie digitálneho systému ImageStation
na monitorovanie zmien

SSK

Na priestorové vyhodnotenie snímok z dvoch časových období bol využitý digitálny fotogrametrický systém ImageStation SSK [1].
Digitálny fotogrametrický systém ImageStation SSK - Intergraph, pracuje na báze osobného počítača s jedným alebo
dvoma procesormi Intel Pentium pod operačným systémom
Microsoft Windows NT (pozri obr. 1).
Hlavné hardvérové komponenty systému sú:
- grafická karta na zobrazenie stereoskopického modelu na
obrazovke počítača,
- stereoskopické okuliare s tekutým kryštálom na stereoskopické pozorovanie a meranie na jednom monitore,
- infračervený emitor na spojenie stereoskopických okuliarov s obrazovkou osobného počítača,
- trojrozmerná myš na presné stereoskopické meranie, nastavovanie a manuálny zber priestorových údajov stereoskopického modelu.
Systém ImageStation SSK pozostáva zo špecializovaných
čiastkových softvérových modul ov, ktoré možeme rozdeliť
do troch hlavných častí (obr. 2):
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Fotogrametrické zhustenie
vlícovacích bodov

Vlícovacie body
zmerané geodeticky

Vonkajšia (vzájomná a
absolútna) orientácia

ISPM,ISMS,
ISAT

Stereovekorizácia
a zber 3D prvkov

MGE Terrain
Analyst

MGE,
MicroStation

Tvorba ortofotomapy
mozaikovanie
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- tvorba stereomodelu (prostredníctvom softvérových modulov ImageStation Photogrammetric Manager - ISPM;
ImageStation Model Setup - ISMS; ImageStation MatchAT - ISAT; ImageStation Stereo Display - ISSD),
- tvorba vizuálnej BÚ (lmageStation Match- T - ISMT; ImageStation DTM3) Collection - ISDC; ImageStation Feature Collection - ISFC),
- výstupy vo fonne digitálnych máp a ortofotomáp (ImageStation Base Rectifier - ISBR; lRAS-C).

Základnými východiskovými údajmi na sledovanie zmien
krajinnej pokrývky oblasti Chopok-Jasná boli archívne letecké snímky [5], [7]. Letecké meračské snímkovanie východiskovej etapy sa uskutočnilo v roku 1992 fotokamerou
LMK 2000. Archívne snímky ďalšej etapy boli vyhotovené
v roku 1986 fotokamerou RClO.
Skenovanie uvedených leteckých snímok bolo realizované na snímkovom skeneri PS 1 Intergraph - Výskumný ústav
geodézie a kartografie v Bratislave vo fonnáte JPEG s týmito
parametrami:
- Rok 1992
rozlíšenie 15 /lm
Q faktor = 15.
- Rok 1986
rozlíšenie 15 /lm
Q faktor = 30.
Vlícovacie body boli zmerané dvoma aparatúrami globálneho systému určovania polohy Trimble. Ako vlícovacie
body boli využité ploché skaly nad homou hranicou lesa, pripadne stredy betánových patiek a stredy opomých múrikov
v okolí chát.
Presnosť určenia priestorových súradníc vlícovacích bodovje daná strednými chybami

Ako východiskové geodetické body boli využité body Štátnej trigonometrickej siete v S-JTSK a výškový bod Štátnej
nivelačnej siete SDb3-32.1 (v Demanovskej Doline) v baltskom výškovom systéme - po vyrovnaní.

l'avá
snímka

•1
•2

•
•7

•3
•
4

•8
9•

·5

10-

6

pravá
snímka

Riešenie vnútomej orientácie bolů v oboch pripadoch s využitím projektívnej transfonnácie digitálnych obrazov na kalibrované súradnice 4-och rámových značiek fotokamery
RC 10 (rok 1986), resp. 8 rámových značiek fotokamery
LMK 2000 so zvyškovou chybou mx'y' = 5,2 /lm (rok 1992)
- obr. 3.
Vzájomná orientácia bola riešená pri vyhodnotení časového obdobia z roku 1992 na 10 orientačných bodov (obr. 4)
so zvyškovou vertikálnou paralaxou mpy = 9,5 /lm. Pri vyhodnotení snímok z roku 1986 bola využitá digitálna aerotriangulácia, takže zvyšková vertikálna paralaxa na 28 orientačných bodoch dvoch stereomodelov dosiahla hodnot

Absolútna orientácia východiskovej etapy z roku 1992 sa
riešila na základe 15 vlícovacích bodov pre stereomodel.
Zvyškové chyby na vlícovacích bodoch dosiahli hodnot

Pri riešení absolútnej orientácie ďalšej etapy z roku 1986
bola využitá digitálna aerotriangulácia. Odchýlky na kontrolných bodoch dosiahli hodnoty

4. Priestorová vektorizácia objektov vysokohorskej
krajiny
Monitorovanie zmien záujmového územia predpokladá
pr~snú definíciu objektov krajiny pomoc ou ktorých budeme
zmeny posudzovať. Je zrejmé, že to musia byť objekty s dobre
identifikovatefnými hranicami, dobrou textúrou a dobrým
kontrastom leteckých snímok. Uvedené objekty musia byť
adekvátne zobrazené na snímkach z uvedených časových období.
Na spracovanie v počítačovom prostredí je potrebné definovať tabulKu objektov.
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Ako predloha našej tabufky objektov bola využitá metodika
CLC [2].
Jednotlivé prvky krajiny boli interpretované na základe interpretačných znakov priamo z leteckých snímok, alebo využitím stereomodelu bez podrobného terénneho prieskumu.
Vyčlenené prvky boli zaradené do tried:
- urbanizované areály,
- poloprírodné areály,
- prírodné areály.
Jednotlivé triedy boli ďalej rozčlenené podfa svojej povahy
vzhfadom na antropogénnu činnosť do týchto skupín prvkov:
- urbanizované areály
areály výstavby,
areály parkovísk,
cesty spevnené,
cesty nespevnené,
turistické chodníky značkované,
turistické chodníky neznačkované,
spalné a nespalné budovy,
meteorologické stanice,
stanice lanoviek;
- poloprírodné areály
umelé vodné plochy,
areály zjazdoviek;
- prírodné areály
areály lesa,
trávnaté plochy bez stromov,
trávnaté plochy so stromami,
areály kosodreviny,
areály skálo

4.2 Zber priestorových
údajov
vysokohorskej
krajiny

o objektoch

Zber uvedených prvkov vysokohorskej krajiny bol realizovaný pomocou modul ov ISSD a ISFC do grafického formátu
MicroStation * .dgn. Pri zbere priestorových údaj ov východiskového stavu z roku 1986 bola využitá digitálna snímková
korelácia. Vyhodnotenie stavu 1992 sa uskutočnilo manuálnym nastavovaním stereoskopickej značky na jednotlivé
body stereomodelu.
Digitalizácia líniových prvkov z roku 1986 sa vykonala
stereoskopickým nastavením ich stredov s využitím digitálnej snímkovej korelácie na kontrastných častiach okolia
s dobrou textúrou líniových útvarov. V prípade líniových prvkov prírodnej povahy, ako sú napr. chodníky alebo nespevnené cesty, je možné dobre využiť snímkovú koreláciu na rozhraní cesta-les, cesta-lúka a podobne. Preto sú línie týchto
prvkov vedené trochu excentricky, čo však úplne postačuje
na naše účely. Hranice zjazdoviek boli vyhodnotené na rozhraní lesa a zjazdovky tak, aby sa eliminoval vplyv tieňov
stromov. Areály kosodreviny boli digitalizované tak, aby vo
vnútri areálu pri roztrúsenom poraste bolo zastúpenie min.
60 % kosodrevinového porastu. Areály trávnatých ploch bez
stromov boli určované tam, kde nebol zretefný žiadny výskyt
stromov. Naproti tomu areály tráv s osamelými stromami boli
digitalizované tak, že plochy kOfÚnstromov nesmeli tvoriť
súvislý celok a pokrývali maximálne 40 % plochy areálu.
Všetky areály, ktoré tieto kritéria nesplňali, boli určené ako
les. Spalné a nespalné budovy spolu s ostatnými stavbami

boli digitalizované tak, že sa určil pomocou snímkovej korelácie len jeden kontrastný roh budovy (prienik s terénom)
a ostatným rohom bola priradená rovnaká nadmorská výška.
Rovnakým sposobom bola určená nadmorská výška hladín
vodných ploch.
Takto bolo vytvorené bodové pole objektov vysokohorskej
krajiny vyjadrené súradnicami x, y, Z oboch časových období.
Tieto údaje boli v ďalšom opravované tak, že boli odstraňované a nahradzované body s nesprávne určenou nadmorskou
výškou.
Spájaním takto digitalizovaných bodov boli vytvorené objekty využitím prostredia MicroStation ajeho grafickej funkcie SmartLine.
Takto boli vytvorené dva výkresy * .dgn, v prostredí MicroStation. Jedným z nich je výkres línií, druhý je výkres
ploch, pričom každá skupina prvkov má svoju vrstvu v prostredí MicroStation.
5. Monitorovanie
Chopok-Jasná

zmien krajinnej pokrývky v oblasti

Zmeny typov krajinnej pokrývky prirodzeným prírastkom,
resp. úbytkom a posobením antropogénnych vplyvov sme
graficky znázornili:
1) na mape zmien typov krajinnej pokrývky a antropogénnych prvkov v období rokov 1986 a 1992 z oblasti Chopok-Jasná (príloha 1),
2) porovnaním ortofotomapy z roku 1986 a polohopisu z roku
1992 (príloha 2).
Detailným porovnávaním obsahu uvedených príloh sme
zistili výrazné zmeny v urbanizovaných areáloch v okolí súčasného hotela Grand (1992) a starého bývalého areálu Tri
domky.
Ďalšie výrazné zmeny sa uskutočnili v areáli okolia zjazdoviek na Jeleňom GfÚni, kde sa uskutočnil značný výrub
smrekového lesa cca 2,5 hektára, ktorý bol čiastočne nahradený novým lesným porastom. Podobný trend výrubu sa realizoval aj v areáli Vyšné Sufkovo.
V areáloch na rozhraní hornej hranice lesa v tzv. pásme
boja sa preukázali značné rozdiely pri interpretácii leteckých
snímok z dvoch uvádzaných období, pretože interpretáciu vykonávali dvaja rozdielni pracovníci, bez podrobného terénneho prieskumu. Uvedená problematika bude predmetom ďalších analýz, najma s využitím farebných leteckých snímok,
prípadne aj využitím spektrozonálnych snímok.

Využitím archívnych leteckých snímok, ktoré boli digitalizované na snímkovom skeneri a následne vyhodnotené pomocou digitálneho fotogrametrického systému ImageStation
SSK je možné získať dobré mapové podklady a digitálne
priestorové údaje o typoch krajinnej pokrývky a antropogénnych vplyvoch vo vysokohorskej krajine. Dobrým podkladom je aj digitálne vytvorená ortofotomapa, ktorej lepšiu
výpovednú hodnotu možno získať najma využitím farebných
leteckých snímok. Takto získané digitálne údaje je možné
dobre využiť pri tvorbe priestorovej BÚ GIS o vysokohorskej krajine.
Práca vznikla na základe podpory grantu Č. 10202120 udeleného vedeckou agentúrou VEGA Ministerstva školstva SR
a Slovenskej akadémie vied.
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Geoinformačný model
pofnohospodárskeho regiónu

Abstrakt
Spracovanie úvodného projektu a tvorba bázy údajov (BÚ) pre Poťnohospodárske výrobné a obchodné družstvo (PVOD) Kočín. Dve východiskové skupiny geoúdajov na definovanie úvodného projektu: grafické a popisné. Návrh programového prostredia na realizáciu projektu. Základné požiadavky na tvorbu BÚ podťa úvodného projektu. Topologické vlastnosti geoúdajov
vstupujúce do BÚ. Použité grafické podklady na tvorbu BÚ a ich digitálne spracovanie. Atribúty geoúdajov vstupujúcich do
BÚ a vzájomné prepojenie grafických a popisných vstupných podkladov. Štruktúra BÚ pol'nohospodárskeho regiónu Z hťadiska
PVOD Kočín a iných pouŽívatel'ov.
GeoinJormatic Model oJ an Agrarian Region
Summary
Realisation oj a pilot project and Jorming a data base oj the Kočín Agrarian Production and Market Cooperative. Two disk
types oj geo-inJormation data were used to pilot project: the graphical and descriptive ones. Proposed programme environmentJor project realisation. Fundamental requirements on data base creation according to pilot project. Topologic Jeatures
of geo-data that enter in the data base. Applied graphical records that Jorm data base and their digital processing. Attributes
of geo-data entering the data base and connection between entering graphic and descriptive data. Structure oj data base oj
an agricultural region Jrom the point oj view oj the Kočín cooperative and oj other users.

Jedna z mnohých definícií geografických
informačných
systémov (GIS), ktoré sa uvádzajú v literatúre hovorí, že GIS
je organizovaný
súbor počítačového
hardvéru,
softvéru
a geografických údajov (naplnenie bázy údaj ov - BÚ) navrhnutý na efektívne získavanie, ukladanie, upravovanie, obhospodarovanie, analyzovanie a zobrazenie všetkých foriem
geografických informácií (firma ESRI v materíáloch k PC
ARC/lNFO).
Ciefom príspevku je popísanie návrhu a vytvorenia úvodného projektu údaj ov GIS pre pofnohospodárske
družstvo
(PD) a následne tvorba BÚ.
Priestorová BÚ je hlavnou položkou GIS. Typické sú priestorové BÚ budované s použitím topografických údaj ov z národných geodeticko-kartografických
organizácií. K nim sa
pripájajú špecifické údaje, získavané z územných zdroj ov.
Údaje možeme rozdeliť na primárne a sekundárne. Primárne
údaje často označujeme za tie, ktoré prichádzajú priamo
z meracieho zariadenia do prostredia GIS (údaje z geodetických prístrojov so záznamom, údaje globálneho systému určovania polohy, údaje dialkového prieskumu Zeme, atď). Sekundárne zdroje zahfňajú spracovanie údaj ov, ktoré už boli
kompilované, ale vyžadujú konverziu do počítačom čitatefného záznamu (dgitalizácia alebo skenovanie máp).

Východiskom
pre úvodný projekt boli údaje z výskumnej
správy pre Pofnohospodárske
výrobné a obchodné družstvo
(PVOD) Kočín [1]. Správa obsahuje vefký objem údaj ov,
ktorých využitefnosť a význam výrazne vzrastá ich implementáciou do GIS. Geoúdaje, ktoré sú východiskovými
na
definovanie projektu, možno rozdeliť do dvoch hlavných
skupín:
o grafické,
o popisné.
Popisnú zložku úvodného projektu tvoria údaje, ktoré sú
obsahom [4]:
o analýzy
agrochemických
vlastností,
o pOdnej reakcie pH/H20,
o fosforu,
o draslíka,
o plošného
rozšírenia bonitovaných podno-ekologických
jednotiek (BPEJ),
o reálneho
produkčného potenciálu záujmového územia podfa bonity pod,
o názvov honov,
o štatistických
údaj ov,
o hnojenia
podfa honov v prvkoch.
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Koncepčný model geoúdajov
(triedylgeoojekty)
pre pilotný projekt Kočín

I
I

I
Cesty
štátna
pol'ná spevnená
pofná nespevnená
plánovaná

Vodné toky
potoky
rieky

POda
hranice honov
čísla honov
názvyhonov
hranice kultúr
značky kultúr
• chmelníc
• vinic
• ovocných sadov
• záhrad
• lúk
• pasienkov

Sídla I názvy
hranice sídel
názvy sídel
geografické názvy

Zelené pásy
TTP existujúci
TIP plánovaný
stromoradie
živý plot
branica lesa
značka lesa
solitery
.

I

poda.pod

ZM_lO.zm
Hranice
katastrálneho územia
'-- hospodárskeho obvodu
podniku

hranice.hr

BPEJ
hranica BPEJ
identifi.kačný kód

BPEJ.bpj

-

Vektorizovaný
katasrálny súbor
hranice parciel
parcelné čísla
KN"'parc.kn

Reliéf
zák1adné vrstevnice
vrstevnice
medzivrstevnice
terénne tvary
výška vrstevnic
vyskopis.vys

Koncepcia GIS a modelu údaj ov pre úvodný projekt Kočín vychádza z existujúcich podkladov, koncepcie cieleného
hospodárenia vypracovaného v [I] a návrhu koncepcie pre
pofnohospodársky región. Vzhfadom na existujúce zdrojové
údaje a ich štruktúru bola koncepcia upravená zoskupením
niektorých tried do jednej kategórie (napr. kategória reprezentovaná súborom ZM-IO.zm je reprezentovaná triedami
geoobjektov - cesty, vodné toky, zelené pásy a sídla/názvy).
Koncepčný model geoúdajov pre projekt Kočínje (podfa [3])
znázomený na obr. l.
Po nadefinovaní úvodného projektu nasleduje samotná realizáciajeho tvorby. Táto činnosť može byť rozdelená do krokov:
• založenie projektu v MicroStation GeoGraphies.
• uloženie nastavovacích súborov, zdrojového súboru a digitálnych máp do adresárov projektu,
• sprístupnenie pripojenia na BÚ Microsoft Access,
• vytvorenie kategórií a prvkov,
• vytvorenie indexovej mapy a následné napájanie výkresov
na ňu,
• vytvorenie prehfadnej mapy.

Doležitou charakteristikou geografických údaj ov sú ich vzájomné priestorové vzťahy. Tieto vzťahy sú všeobecne vefmi
početné. Tieto vzťahy človek dívajúci sa na reálne územie,

intuitívne chápe rovnako ako pri pohfade na mapu. Avšak pre
počítačové GlS musia byť tieto vzťahy vyjadrené počítaču
zrozumiťelným sposobom (formalizované). Prakticky je nemožné uložiť informácie o všetkých priestorových vzťahoch
objektov. Iba niektoré z nich sú explicitne definované v GlS
a ostatné sa vypočítavajú a odvodzujú, ak sú potrebné. Je
nutné rozlišovať medzi vlastnosťami objektov, ktoré vyžadujú
meranie s použitím súradníc, t. j. týkajú sa geometrie (poloha ťažiska plochy, vzdialenosť bodov a vlastnosťami založenými na negeometrickej informácii o objektoch, ako je
napr. spojenie medzi lokalitami alebo susednosť ploch).
Týmto vlastnostiam hovoríme topologické.
V oblasti GIS sa topológia využíva v dvoch smeroch:
• Na riešenie reálne existujúcich priestorových vzťahov
medzi reprezentáciami reálnych objektov. Možnosť identifikovať a popísať ich je vo vzťahu k použitej reprezentácii
rastrovej alebo vektorovej, ako aj vo vzťahu k použitej údajovej štruitúre a k analytickým možnostiam systému.
• Rovnako doležité je aj chápanie topológie na potreby popísania priestorových vzťahov medzi stavebnými prvkami použitými na vybudovanie reprezentácií reálnych objektov [5].
Ďalšou súčasťou údaj ov, ktoré popisujú geografické objekty sú ich atribúty. Napríklad objektom može byť parcela.
Jej atribútom možu byť výmera, typ vlastníctva, typ kultúry,
dátum nadobudnutia a pod. Tieto atribúty sa niekedy nazývajú aj nepriestorové atribúty, pretože nereprezentujú infor-
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máciu o lokalizácii, ani o priestorových vzťahoch. Svojou povahou ide o informácie, pre ktoré informatika rozvinula najlepšie metódy na štrukturovanie, vkladanie a analýzu v prostredí systémov BÚ.
Atribúty reprezentujúce kvalitu geoobjektu nie je možné
všetky merať, alebo zadávať a kvantifikovať v jednotnej mierke. Možno formulovať viacej možností merania, pričom každý sposob je vhodný pre určitú skupinu vlastností. Stupnice
merania atribútov podmieňujú možnosti stanovenia matematických vzťahov medzi variantmi atribútov [5].
4. Grafické údaje na tvorbu BÚ pol'nohospodárskeho
regiónu
Pri grafických polohových údajoch je potrebné analyzovať
a zvažovať,ktoré podklady sú vhodné a ktoré nie. Je potrebné
zodpovedaťcelý rad otázok:
• aké mapy máme k dispozícii - analógové alebo digitálne,
• ak máme analógové, akej sú presnosti,
• akú používame metódu prevodu analógových máp do digitálnej formy a akú transformáciu používame,
• ak máme digitálne mapy, z akého zdroj a pochádzajú a akej
sú kvality; pri vektorizácii je potrebné stanoviť faktor generalizácie.
Na tvorbu BÚ PVOD Kočín boli k dispozícii nasledujúce
grafické podklady:
• katastrálna mapa 1:2880 v rastrovej forme,
• Základná mapa Slovenskej republiky UO 000 (ZM 10)
v rastrovej forme,
.•.prelrfadná mapa BPEJ 1:5000 v rastrovej forme a znej odvodená cenová mapa ohodnotenia pOdy na základe BPEJ,
• digitálne rastrové súbory súčasného stavu usporiadania a využívania podneho fondu PVOD Kočín v mierke 1:10 000
a z nich odvodený mapový súbor topologického produkčného potenciálu územia PVOD, ako aj návrh usporiadania
podneho fondu podIa [2].
Prvotné grafické podklady boli v analógovej forme. Keďže
však pracujeme v prostredí GlS, je potrebné vykonať prevod
do digitálnej formy.
Katastrálna mapa, mapa BPEJ a mapa súčasného usporiadania a využívania podneho fondu boli naskenované
v Geodetickom a kartografickom ústave Bratislava. Všetky tieto podklady boli transformované do súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej
(S-JTSK).
ZM 10 bola poskytnutá v rastrovej forme. Táto je spravovaná v rámci základnej bázy GIS - v rastrovej forme. Obsah
ZM 10je rozvrhnutý do 5-tich vrstiev podIa jednotlivých obsahových prvkov. Vrstva polohopis, popis, vodstvo a zelené
plochy sú naskenované s podrobnosťou 400 až 500 dpi a výškopisná vrstva s podrobnostou 600 dpi. Geometrická transformácia do S-JTSK bola vykonaná na rohy mapových listov
a kontrolne boli naložené na seba všetky vrstvy podIa príslušnej nomenklatúry [4].
Takto zosúladené grafické podklady boli použité na tvorbu
BÚ poInohospodárskeho regiónu.
5. Atribúty geoúdajov pri tvorbe BÚ pol'nohospodárskeho regiónu
Ako už bolo spomenuté atribúty popisujú geografické objekty. Je potrebné poznať nielen ich geografickú polohu ale
i vlastnosti, ktoré dopíňajú ostatné charakteristiky geografických objektov.

Pri riešení úlohy GIS poInohospodárskeho regiónu prichádzajú do úvahy informácie predovšetkým z registrov informačného systému katastra nehnuteIností (lSKN), pozemkových kníh, železničných kníh, notárskych zápisníc,
matričných záznamov a pod. Jednoducho všetkých informačných zdroj ov o parcelách a aj tých, ktoré sa dotýkajú subjektov, ktoré majú vzťah k pOde záujmového poInohospodárskeho regiónu.
Ďalšími atribútmi potrebnými na tvorbu BÚ sú údaje z hIadiska jej poInohospodárskeho obrábania. SÚto napr. analýza
agrochemických vlastností, pOdna reakcia pH, obsah fosforu
a iných prvkov, reálny produkčný potenciál záujmového územia podIa bonity pody a iné údaje.
Na spracovanie BÚ pre PVOD Kočín nám boli poskytnuté vstupné údaje v automatizovanom systéme riadenia pre
poInohospodárske podniky a podnikateIov: PŮDA - UFAND
pre PVOD Kočín.
Údaje sú usporiadané v roznych úrovniach podIa hierarchického principu. Ide o rozsiahly súbor údajov o pode, ktom
obhospodaruje PD, o vlastníkoch tejto pody a ich vzťahoch
k nej. Nie sú evidované stavby, bytové a nebytové priestory,
pretože tieto nepatria do spravovania PD.
6. Návrh BÚ pol'nohospodárskeho

regiónu

Spracovanie návrhu BÚ vychádza z úvodného projektu
PVOD Kočín, [3] (obr. 1). Budovanie BÚ je veImi kritická
etapa, ktorá vyžaduje vefké časové a aj finančné investície.
Vyžaduje zváženie dostupných zdrojov údaj ov, použitých zariadení a pracovných postupov, predovšetkým ale správne navrhnutie štruktúry a prameňov BÚ .
CieIom každého správneho návrhu musí byť:
• zabezpečiť splnenie cieIov aplikácie GlS v organizácii
a hodnotiť jeho funkčnosť,
• BÚby mala obsiahnuť všetky potrebné údaje, ale neredundantným spOsobom,
• štruktúra by mala umožniť používanie údajov roznym používateIom,
• aplikácie na vstup a údržbu údajov by mali byť oddelené
od tých, ktoré ich využívajú,
• mali by sa použiť vhodné reprezentácie a kódy usporiadania údaj ov.
BÚ poInohospodárskeho regiónu má určité špecifická.
Ako už z názvu vyplýva, jej obsahom možu byť všetky údaje
súvisiace s poInohospodárstvom a správou PD.
Úlohou je evidenci a a spravovanie údajov o pOdea vzťahy
vlastníkov, nájomcov k parcele a podobne. Z toho vyplýva
aj výber kIúčov BÚ - 1. j. množiny určitých atribútov triedy
entít, ktoré slúžia na jednoznačnú identifikáciu každej entity. To všetko na podklade materiálov dodaných z PVOD
Kočín.
Požiadavky na BÚ poInohospodárskeho regiónu:
• použitie relačného prístupu na tvorbu BÚ,
• jednoduché ovládanie,
• najjednoduchšie vyjadrenie vzťahov medzi jednotlivými
triedami entít,
• používateIské príjemné prostredie - 1. j. snaha o skrášlenie
a sprehIadnenie pracovného prostredia, a to bez ujmy na
funkčnosti systému a možnosti aktualizácie, ale len pre
oprávnených správcov BÚ,
• snaha pri tvorbe o minimalizáciu hardvérových nárokovminimalizáciu redundantnosti údajov.
Ako už bolo spomenuté pri spracovaní BÚ poInohospodárskeho regiónu išlo o spracovanie údajov o pode a vzťahu
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vlastníkov k parcele. Vychádzali sme z automatizovaného
systému riadenia pre pofnohospodárske podniky a podnikatefov PŮDA - UFAND pre PVOD Kočín. Ukážka evidencie
vlastníkov, ich údaj ov a vzťahov k parcelám je na obr. 2.

G1S sajaví ako jedna z možností využitia polohových informácií spolu s ich atribútmi pri riadení pofnohospodárskej výroby. Nevyhnutným predpokladom správneho fungovania celého G1S je optimálne navrhnutá BÚ.
Na tvorbu BÚ sú nevyhnutné podklady, ktoré zabezpečujú
aktuálne údaje o geografickej polohe ako aj atribútoch. Na
získanie geografickej polohy sa javia najvhodnejšie mapové
diela vefkých alebo stredných mierok vzhfadom na potrebu
presnej identifikácie. Zostáva však často nevyriešená otázka
aktuálnosti vzhfadom na to, že údaje na mapových podkladoch sú zastarané niekofko rokov a ich presný geometrický
prevod do digitálnej podoby nám ešte nevyriešil otázku aktuálnosti. Najvhodnejšou metódou získavania aktuálnych údajov sa javí fotogrametrická metóda a jej následná digitálna
interpretácia.
Na získanie atribútových vlastností pre potreby tvorby G1S
sa javí v danom prípade vhodný ISKN. Ide najma o otázku
vzťahu majitef-parcela. Zostávajú však otázky kvality pody
ako napr. agrochemické vlastnosti, podna reakcia pH, obsah
fosforu, reálny produkčný potenciál záujmového územia po-

dfa bonity pOdy a iných vplyvov, ktoré ovplyvňujú charakter pofnohospodárskej výroby.
Príspevok vznikol v rámci riešenia grantovej výskumnej
úlohy VEGA č. 1/8253/01 "Geoinformačný manaŽ1nent
a jeho kartografická podpora ".
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Obrovský rozmach informačních technologií v posledním desetiletí přinesl i do oblasti zeměměřictví významné
změny, to nejen v technice a technologii, ale i v postavení tohoto oboru.
Geografické informační systémy se staly jedním z důležitých nástrojů pro rozhodování, organizování, realizování,
kontrole a evidenci. Jsou rozšířeny v široké oblasti činností a úspěšně uplatňovány i ve sférách společenského dění,
o kterých se v minulosti ve spojení se zeměměřictvím vůbec neuvažovalo. Tyto skutečnosti jsou založeny nejen na
možnostech technických, zejména výpočetní techniky, ale i společenských!
Rovněž chápání mapy jako takové doznalo značných změn. Nejjednodušší definice mapy jako zmenšeného obrazu
zemského povrchu nabývá v současnosti novou dimenzi, kterou lze nazvat "gisovskou".
Mapa z tohoto pohledu se stala základem geografických informačních systémů a umožňuje definovat vzájemné
prostorové vazby jeho obsahu. Přitom vlastní mapové informace jsou součástí GIS.V určité míře zjednodušení můžeme
mapu nazvat jednoduchým "gisem". Zvláště názorné je to u digitální formy.
Takto ji chápe řada uživatelů a vyžadují od ní odpovídající kvalitu. Požadavek na kvalitu se čím dál více ozývá i od
uživatelů, jakými jsou automobilisté, turisté, letci atd. Nejčastěji uplatňovaným kritériem se přitom stává aktuálnost mapy.
V silně konkurenčním prostředí, které v této oblasti na našem trhu existuje, se dostávají do nevýhody ti zpracovatelé, kteří ve snaze snížit riziko prodeje neuvádějí na produktu vůbec žádné datum.Je velmi málo těch, kteří garantují aktuálnost obsahu mapy a uvádějí jej datem v tirážních údajích. Výjimkou je edice turistických map KČT. Postupně se však
začínají objevovat tyto údaje i u jiných vydavatelů. Co nejčerstvější datum aktualizace se stává výhodou. Společnost
TOPOGRAF, která se dlouhodobě zabývá činnostmi souvisejícími s vyhledáváním, zaměřováním a dalším zpracováním
informací z území ČR, poskytuje jak specifické služby, tj. úzce účelové podle požadavku zákazníka, tak i služby v oblasti
všeobecných informací, týkajících se změn v obsahu map od měřítka 1 : 10 000, s aktuálností, kterou lze nazvat
"okamžitou".
Celý systém je založen na síti stovek externích pracovníků, kteří s pomocí svých dalších spolupracovníků monitorují
všeobecné změny v daném prostoru a v další etapě jsou topograficky zpracovány.
Získávání změn od orgánů a institucí celostátního nebo regionálního významu se v dosavadní praxi ukázalo jako
těžkopádné a neobjektivní. Často je vysoká i cena, za kterou jsou tyto informace poskytovány, protože překračuje náklady vznikající zjišfováním přímo na místě. Podle zkušenosti musí být takto "koupené" informace ověřovány v terénu. Proto
jsou využívány jen tehdy, když vedou k požadovanému cíli, kterým je "OKAMŽITĚ, OBJEKTIVNĚ, LEVNĚ".
Aktualizovat mapu lze různě. Nejčastějším, dnes běžně používaným způsobem je převzetí změny z mapy jiného
zpracovatele, která byla vydána nejpozději. Riziko znehodnocení vlastní mapy je přitom značné. Navíc takto zaktualizovaná mapa nemůže být lepší než ta, z které byly změny čerpány. Přitom mnohdy dochází i k znehodnocení mapy tím,
že klíče map jsou rozdílné. Při tomto způsobu aktualizace můžeme mít i pochyby o morálnosti tohoto postupu.
Aktualizace mapy přímo šetřením na místě je způsob, který zajišfuje požadovanou kvalitu a odpovídá i běžně uznávaným morálním normám. Je však značně časově i finančně náročná.
Pokud se tyto náklady rozdělí, lze dosáhnout potřebné efektivity. Takovou službu právě nabízí a poskytuje
TOPOGRAF. Dlouhodobá spolupráce je přitom výhodnější pro všechny.
Je náročné vytvořit velký informační soubor, jakým je GIS či mapa. Je však dalece náročnější tento soubor udržovat
v aktuálním stavu. Efektivní je jen jedna cesta - vzájemná spolupráce.
Ing. Bohuslav Haltmar
ředitel společnosti TOPOGRAF
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