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Transformácia súradníc
Z geocentrického rovníkového systému
do lokálneho rovinného systému
pomocou rotačných matíc
a konformného zobrazenia

Prof. Ing. Ján Melicher, CSc., Ing. Renata Galgonová,
Katedra geodetických základov Stavebnej fakulty STU

v Bratislave

Abstrakt

Návrh metódy transformácie zo Svetového geodetického systému 1984 (WGS 84) do lokálneho rovinného systému, ktorá nie je deformovaná
identickými bodmi, čím sa zaručuje milimetrová presnosť transformácie. Matematická formulácia transformácie WGS 84 do topocentrického
horizontálneho systému s využitím plochy P. Matematická formulácia transformácie topocentrického horizontálneho systému do konformného
rovinného systému s využitím oskulačnej gule a jeho následnej transformácie do lokálneho rovinného systému. Určenie výšok v lokálnom
rovinnom systéme. Softvérové spracovanie transformácie programom TRANSLOK. Overenie metódy vo vytyčovacej sieti diaľničného tunela
Ovčiarsko. Prednosti metódy.

Co-ordinate Transformation from the Geocentric Equatorial System to the Local Planar System
by Rotation Matrices and Cartographic Projection

Summary

Transformation procedure is proposed from the World Geodetic System 1984 (WGS 84) into the loeal planar system that is not deformed by
identical points. Thus the millimetre accuracy can be secured. Mathematiealformulation ofWGS 84 transformation into the topocentric ho-
rizontal system using the P - surface. Mathematical formulation of transformation of the topocentric horizontal system into the conform pla-
nar system using osculating sphere and its successive transformation into the loeal planar system. Determination of elevations in the loeal
planar system. Software solution of transformation by TRANSLOK programme. Testing of the method in the setting-out network of the
Ovčiarsko highway tunnel. Advantages of this method.

1, Úvod

Globálne systémy určenia polohy používajú globálne rovní-
kové, spravidla geocentrické, súradnicové systémy. Systémy
sú vhodné na určenie polohy v globálnych rozmeroch. SÚ-
radnice možu byť pravouhlé alebo, ak ide o body na zem-
skom telese, elipsoidické zemepisné, ktoré sa nazývajú tiež
geodetické. Poloha bodu je určená zemepisnou dlžkou L, ze-
mepisnou šírkou B a výškou H nad elipsoidom. Najznámejší
globálny systém určovania polohy (GPS), americký systém
navigačného určovania času a vzdialeností pomocou družic,
označovaný skratkou NAVSTAR GPS, používa na vyjadre-
nie polohy v pravouhlých súradniciach X, Y, Z Svetový geo-
detický systém 1984 (WGS 84). Na vyjadrenie polohy v ze-
mepisných súradniciach používa vlastný elipsoid, ktorý je
prakticky zhodný s elipsoidom geodetického referenčného
systému 1980 (GRS 80).

Na štandardné využitie v geodézii systém rovníkových sú-
radnic nie je vhodný. Na riešenie technických úloh geodézie
sa používajú rovinné súradnicové systémy. V Slovenskej re-
publike je to súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej
siete katastrálnej (S-JTSK). Súradnice určené GPS vo WGS
84 sa do S-JTSK spravidla transformujú pomoc ou
7-prvkovej Helmertovej transformácie, ktorá vyžaduje mini-
málne tri identické body. V takejto aplikácii transformácia
vyhovuje na určenie polohy bodov s centimetrovou presnos-
ťou. Identické body, určené v S-JTSK s centimetrovou pres-
nosťou, spravidla presnosť určenia polohy pomocou GPS
zhoršia, a tak jedna z velKých predností GPS stratí svoj vý-
znam. Hoci presnosť bodov po uvedenej transformácii je na
mnohé geodetické práce postačujúca, existujú úlohy, kde sa
vyžadujú geodetické siete s milimetrovou presnosťou. SÚ to
špeciálne, tzv. lokálne siete budované s ciel'om vel'mi pres-
ného zmerania, alebo vytýčenia stavebných diel, konštrukcií
a pod.

V následujúcom predkladáme metódu transformácie sú-
radnic z WGS 84, ktorý je jedným z geocentrických rovní-
kových systémov, do lokálneho rovinného systému pomocou

rotačných matic a konformného zobrazenia. Transformácia
nie je deformovaná identickými bodmi, pretože všeobecne
nevyžaduje žiadny identický bod. Jej presnosť je závislá iba
od redukcií z kartografického skreslenia a v prípade rozme-
rov siete približne 16 X 16 km zaručuje milimetrovú pres-
nosť i bez nich.

2. Transformácia WGS 84 do topocentrického
horizontálneho systému s využitím plochy P

Pri transformácii musíme brať do úvahy niektoré skutoč-
nosti, ktoré ovplyvnia konečný ciel' transformácie. Ide pre-
dovšetkým o to, že priama transformácia bodov z výšky
H nad elipsoidom do horizontálnej roviny nie je vhodná.
Body ležiace na tej istej normále, ale v roznej výške, by sa
zobrazili ako osobitné body, z ktorých každý by mal iné ho-
rizontálne súradnice. Ďalej je tu skutočnosť, že dlžky vy-
počítané z rovinných súradníe získaných transformáciou
bodov ležiacich na referenčnom elipsoide majú, ak ide o nad-
morské výšky niekol'ko sto metrov, redukcie z nadmorskej
výšky v desiatkach centimetrov na kilometer, čo kompli-
kuje spracovanie meraní. To sú dovody, aby sme transfor-
máciu do horizontálneho systému vykonali vo viacerých
krokoch. Vysvetlime si ieh pomocou obr. I. Na obrázku
SWGS znamená geocentrický WGS 84. Bod QH(x' Y, Z)WGS
je jeden z bodov siete, ktorého poloha bola určená pomo-
cou GPS vo WGS 84. Bod T je identickým (nemusí byť) bo-
dom siete, ktorého súradnice boli určené vo WGS 84, a tiež
v S-JTSK. Jeho priemet Tp po normále na referenčnú plo-
chu P vzdialenú od referenčného elipsoidu er o výšku k,
použijeme ako dotykový (základný) bod, ktorým prechádza
horizontálna rovina 7T. Výšku k volíme tak, aby základná
rovina lokálného systému sa nachádzala v približnej nad-
morskej výške, v ktorej sa realizuje meranie. Body s inde-
xom P označujú body ležiace na referenčnej ploche P a s in-
dexom e na referenčnom elipsoide. Pre názornosť
predpokladajme, že body QH a T ležia v spoločnej rovine
miestneho meridiánu bodu T.
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Obr. 1 Vzťah medzi geocentrickým rovníkovým,
topocentrickým rovníkovým, topocentrickým horizontálnym

a rovinným systémom

Transfonnáciu si vysvetlíme pomoc ou bodu QH vo vzťahu
k dotykovému bodu Tp• V prípade, že poznáme iba pravoúhle
súradnice bodu QH, nachádzajúceho sa vo výške H nad elip-
soidom, vypočítame jeho zemepisnú d[žku L, zemepisnú
šírku B na elipsoide GRS 80 a výšku H podfa známych vzťa-
hov uvedených v literatúre. Aby všetky body nachádzajúce
sa na spoločnej nonnále mali po transfonnácii spoločné ho-
rizontálne súradnice X', Y' posunieme bod QH na referenčný
elipsoid. Dostaneme bod Qe(B, L). Pomocou bodu Qe a výšky
k dostaneme bod Qp(B, L, k) na referenčnej ploche P. Posu-
nom sa výpočtová plocha priblíži k základnej rovine, v das-
ledku čoho redukcie z nadmorskej výšky budú minimálne
a v mnohých prípadoch ich mažeme zanedbať. Aby sme
mohli body prevedené na referenčnú plochu P pretransfor-
movať do horizontálneho systému, vyjadríme ich súradnice
v pravouhlom WGS 84 pomocou vzťahov [1]:

X = (Ne, + k) cos B cos L,

Y = (Ne, + k) cos B sin L,

Z = [Ne, (l - e;) + k] sin B,

kde Ne je priečný polomer krivosti referenčného elipsoidu a
ee 'je numerická excentricita.

Obdobne vypočítame i súradnice bodu Tp (X, Y, 2).
Pravouhlé súradnice nám umožňujú vypočítať v topocen-

trickom rovníkovom systéme S' pravouhlé súradnice bodu
Qp (X', y', Z') pomoc ou vzťahu

[X'] [XJ [XJX' = Y - Y .
Z' Qp Z Qp Z Tp

Transfonnáciu topocentríckých pravouhlých rovníkových
súradníc do topocentrického pravouhlého horizontálneho

systému (n, e, v) vykonáme pomocou rotačných matíc. Za-
čiatok horízontálneho systému položíme do bodu Tp - prie-
metu jedného z bodov siete na referenčnú plochu P, ktorý sa
nachádza približne v strede lokality. Z obr. 1 vyplýva pre
transfonnáciu vzťah

kde index T znamená, že ide o bod Ta Y (BT - 90°), Z (LT-

180°) sú rotačné matice, ktorých tvar je uvedený napr. v [1].
Topocentrický pravouhlý horizontálny systém (n, e, v) je fa-
votočivý (obr. 1), os n smeruje do sevemého bodu, os e do
východného bodu a os v do geodetického zenitu bodu T.
Pravuhlým priemetom bodu Qp na horizontálnu rovinu je

bod Qo(n, e), ktorý je východiskovým bodom transfonnácie
do lokálneho rovinného systému.

3. Transformácia topocentrického horizontálneho
systému do lokálneho rovinného systému

Poloha bodu Qo v horizontálnom systéme je ovplyvnená za-
krivením Zeme. Závisí od jeho vzdialenosti od dotykového
bodu Tp. Tento vplyv mažeme eliminovať, ak zobrazíme bod
Qp do rovinného systému. Dostaneme tak bod Q '. Výhodné
je použiť konfonnné stereografické azimutálne zobrazenie na
dotykovú rovinu 7T k oskulačnej guli plochy P. Polomer osku-
lačnej gule je rovný strednému polomeru krivosti R = ~M pN p
v bode Tp, kde Mp je meridiánový a Np priečny polomer kri-
vosti. Stred premietania O sa nachádza na povrchu gule vo
vzdialenosti priemeru gule od kartografického pólu, ktorým
je bod Tp.

Rozdiel medzi polohou bodu Q' a Qo je oprava o (obr. 1)
do konfonnného zobrazenia. Odvodenie opravy vychádza
z definície použitého zobrazenia. Body Q' a Qo ležia na spo-
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ločnej spojnici s dotykovým bodom Tp• Bod Q" sa nachádza
od dotykového bodu vo vzdialenosti

Opravu o odvodíme z podobnosti trojuholníkov Q 'Q"Qp
a Q 'TpO. Po jednoduchých úpravách a s uvážením, že hod-
nota súradnice v je vždy záporná a jej hodnota je rádovo
v metroch, takže ju mažeme v menovateli zanedbať, dosta-
neme

vu
0=--.

2R

Rozložením opravy o spolu so vzdialenosťou u do osí n,
e dostaneme rovinné súradnice n " e 'konformného rovinného
systému SK' Vypočítame ich pomoc ou vzťahov

u+o
u

u+o
u

ktorých odvodenie vychádza z podobnosti trojuholníkov
Q"Q"nTp a Q 'Q 'nTp, respektíve Q"QoeTp a Q 'Q 'eTp. Body Q",p
Q '", Q"eo Q 'e sú priemety bodov Q" a Q' na osi n, respek-
tíve e.
Začiatok konformného rovinného systému SK leží v bode

Tp. Tým jeho osi rozdel'ujú sieť na štyri kvadranty, čo je pre
geodetickú prax nevýhodné. Ciel'om je vytvoriť taký lokálny
rovinný systém SL (x, y), v ktorom by sa všetky body na-
chádzali v I. kvadrante a súčasne aby ich súradnice boli v čo
najlepšej zhode s S-JTSK (všeobecne by mohlo ísť i o iný
systém). Transformácia pozostáva z dvoch fáz: posunutia za-
čiatku a pootočeni a konformného rovinného systému o kon-
vergenciu C, prípadne i stočenie .dC siete v S-JTSK v zá-

kladnom bode Tp. Transformáciu pre body siete vyjadruje
vzťah

kde vektor [Xy] obsahuje súradnice základného bodu
S-JT5K

v S-JTSK a Z (1800 - (C + .dC» je rotačná matica. Jej vše-

obecný tvar je napr. v [I]. Vektor [~:] obsahuje súradnice

i-tého bodu siete v konformnom rovinnom systéme SK a vek-

tor [~] jeho výsledné pravouhlé rovinné súradnice v lokál-
nom rovinnom systéme.

4. Výškový systém lokálneho rovinného systému

Výškový systém lokálneho rovinného systému tvoria buď re-
latívne výšky H nad plochou P alebo nadmorské výšky h.
Pre relatívne výšky nad plochou P vyplýva z obr. 2 vzťah

Nadmorské výšky získame buď priamo meraním alebo ich
mažeme vypočítať z elipsoidických výšok H pomoc ou vzťahu
(obr. 2).

kde N je prevýšenie geoidu g v danom bode nad referenč-
ným elipsoidom er• Ak zanedbáme zvlnenie geoidu v danej
oblasti, mažeme nadmorské výšky určiť s nižšou presnosťou
z elipsoidických výšok H a nadmorskej výšky hT bodu T po-
mocou vzťahu
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kde (HT - hT) je prevýšenie NT geoidu nad referenčným elip-
soidom v bode T.

5. Informácia o programe TRANSLOK

Uvedená transformáciaje základom programu TRANSLOK
pre osobný počítač. Tento program je vypracovaný v mak-
rojazyku tabulkového procesora Mikrosoft Excel 5.0, ktorý
pracuje pod operačnými systémami Mikrosoft Windows 3.1
aj Windows 95. Pre jeho spustenie je potrebná inštalácia pro-
gramu Excel 5.0, Excel 7.0 alebo Excel 97, ktoré sú v sú-
časnosti štandardným vybavením osobného počitača.

Vstupnými údajmi programu sú súradnice bodov lokálnej
siete vo WGS 84 v tvare pravouhlých súradníc X, Y, Z alebo
elipsoidických súradníc B, L, H na elipsoide WGS 84.
S ciel'om čo najlepšej zhody súradníc v lokálnom rovinnom
systéme so súradnicami S-JTSK je potrebné poznať v tomto
systéme aj súradnice identického (tzv. základného) bodu, prí-
padne, aj jeho nadmorskú výšku na výpočet výšok pomocou
vzťahu (4.3).

Výstupnými hodnotami sú súradnice x, y v lokálnom ro-
vinnom systéme a nadmorské výšky h.

Ovladanie programu je podobné ako ovládanie vačšiny pro-
gramov operačného systému Windows vo všetkých v súčast-
nosti používaných verziách. Po spustení programu sa zobrazí
hlavne menu (obr. 3). Jednotlivé činnosti, ktoré program vy-
konává, sú v ňom rozdelené do štyroch skupín. Do prvej sku-
piny sú zaradené činnosti týkajúce sa vstupných parametrov,
druhá skupina obsahuje výpočet výsledných lokálnych sú-
radníc uvedenou metódou transformácie, do tretej skupiny sú
zaradené činnosti s vypočítanými lokálnymi súradnicami
a štvrtá skupina obsahuje skončenie celého programu.

Vstupné údaje možno do programu zadať buď ručne alebo
z excelovského súboru pevne definovaného formátu. Súrad-
nice identického bodu v S-JTSK, s ciel'om čo najlepšej zhody
súradníc lokálneho rovinného systému s S-JTSK, sa zadá-
vajú po vybratí volby "Pridanie imformácie o základnom
bode" z hlavného menu a potvrdením "Spusti činnosť". Z vý-
sledkov výpočtu mažeme štandardným spasobom na disku
vytvoriť excelovský súbor a tento vytlačiť.

Autorkou programu TRANSLOK je Ing. Renata Galgo-
nová, ktorá ho spracovala v rámci [2].

Metóda transformácie bola overená na vytyčovacej sieti
dial'ničného tunela Ovčiarsko v práci [2] porovnaním šik-
mých dÍžok, ktoré sú invariantom východiskového a koneč-
ného systému, a tiež porovnaním uhlov vypočítaných zo
súradníc bodov v lokálnom rovinnom systéme so zodpove-
dajúcimi uhlami na referenčnom elipsoide.

V lokálnom rovinnom systéme vypočítame šikmú vzdia-
lenosť D medzi bodmi 1 a 2 zo vzťahu

je vodorovná vzdialenosť medzi bodmi v základnej rovine 10-
kálneho rovinného systému nachádzajúcej sa v nadmorskej
výške (obr. 2)

Ak je šikmá vzdialenosť dlhšia ako 5 km, je potrebné použiť
presnejší vzťah, ktorý dostaneme vhodnou úpravou zo vzťa-
hov uvedených napr. v [3].

Šikmé vzdialenosti vo WGS 84 dostaneme pomocou zná-
meho vzťahu

V prípade vytyčovanej siete dial'ničného tunela Ovčiarsko
bol maximálny rozdiel medzi šikmými dížkami 0,5 mm, a to
pre vzdialenosť približne 6 km.

Konformným zobrazením sa uhly neskresl'ujú, ale rozdiely
medzi plochou Pa oskulačnou gul'ou by mohli spasobiť ur-
čité vel'mi malé rozdiely v uhloch. Porovnanie uhlov vo vy-
tyčovanej sieti Ovčiarsko, vypočítaných jednak zo súradníc
lokálneho rovinného systému, a tiež z uhlov na elipsoide
WGS 84, ukázalo, že odchýlky dosahujú niekol'ko stotín
uhlovej sekundy šesťdesiatinného delenia.

Ako z uvedeného vyplýva, metódu transformácie možno
využiť aj na určenie vytyčovacej siete vysokej presnosti. Vy-
počítané vytyčovacie prvky zo súradníc v lokálnom rovin-
nom systéme je treba redukovať na vodorovnú vzdialenosť
v relatívnej výške Ni bodu Qi' a tiež na šikmú vzdialenosť
medzi dvoma bodmi siete. V oboch prípadoch je vhodné vy-
užiť relatívne výšky H.

Navrhnutá metóda transformácie geocentrického rovníko-
vého systému do lokálneho rovinného systému optimálne
spÍňa požiadavky kladené na lokálne súradnicové systémy.
Predovšetkým:
- zachováva vysokú presnosť určenia súradníc pomocou

GPS,
- neskresl'ujú sa uhly a dÍžkové skreslenie v rozsahu siete

16 X 16 kmje maximálne 1 mm,
- umiestenie základnej roviny lokálneho systému do prie-

memej nadmorskej výšky, v ktorej sa vykonávajú merania,
vedie k minimálnym relatívnym výškam bodov siete od zá-
kladnej roviny, v dasledku čoho redukci a dÍžok z relatív-
nej výšky je prevážne zanedbatel"ná,

- transformačné vzťahy a vzťahy na redukciu vytyčovacích
prvkov sú jednoduché,

- dostatočnú zhodu lokálneho rovinného systému s S-JTSK
mažeme dosiahnúť pomoc ou iba jedneho identického bodu.

Metóda je spracovaná aj softvérove, čo tiež dáva predpo-
klady jej uplatnenia všade tam, kde treba vybudovať lokálnu
sieť vysokej presnosti.

Autori sú vdáční Vedeckej grantovej agentúre Ministerstva školstva
SR a Slovenskej akadémii vied za čiastočnú podporu tejto práce (pro-
jekt: 1/5060/98, č. 30/3/98).

LlTERATÚRA:

[I] MELlCHER, J. - PIXEL, J. - KABELÁČ, J.: Geodetická astro-
nómia a základy kozmickej geodézie. Bratislava, Alfa 1993.
395 s.

[2] GALGONOVÁ, R.: Transformácia súradníc z geocentrického
pravouhlého rovníkového systému do lokálneho súradnicového
systému v lokalite diafničného tunel a Ovčiarsko. [Diplomová
práca.] Bratislava 1998. - STU. Stavebná fakulta.

[3] ABELOVIČ, 1. a kol.: Meranie v geodetických sieťach. Brati-
slava, Alfa 1990.274 s.

Do redakcie došlo: 22. 10. 1998

Lektoroval:
Ing. Štefan Priam, CSc.,

GKÚ Bratislava
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Ing. Petr Buchar, CSc., Mgr. Hana Dvořáková,
katedra mapování a kartografie Fakulty stavební ČVUT, Praha

Systém PROJECTlON je určen k řešení základní úlohy z oblasti matematické kartografie. Výběr referenční plochy a karto-
grafického zobrazení. Volba doplňujících informací k danému zobrazení. Užití další parametrů. Příklady použití systému pro
transversální Mercatorovo zobrazení, Wemer-Stabovo zobrazení, Lambertovo konformní kuželové zozbrazení a azimutální
ortografickou projekci.

The PROJECTlON System should solve the fundamental problem of mathematical cartography. Determination of a reference
plane and a cartographic projection. Determination of complementary data to the chosen projection. Application of other pa-
rameters. Examples ofthe system application in the case ofthe Mercator transversal projection. Wemer-Stab projection, Lam-
bert conform conic projection and azimuthal orthographic projection.

Systém PROJECTlON (PROJ) je určen k řešení základní
úlohy z oblasti matematické kartografie. Byl vytvořen U. S.
Geological Survey a program ve verzi DOS a UNIX je do-
stupný na Internetu. Systém umožňuje přiřadit bodu na refe-
renčním elipsoidu respektive referenční kouli bod v rovinné
soustavě příslušného kartografického zobrazení - schema-
ticky tedy fjJ, A --+ X, Y respektive U, V --+ X, Y. Pro toto při-
řazení má systém k dispozici nejen široké spektrum karto-
grafických zobrazení, ale i referenčních ploch. Značná část
zobrazení dovoluje i inverzní přiřazení, tj. ze známých ro-
vinných souřadnic vypočte zeměpisné souřadnice. K dispo-
zici je i možnost výpočtu dalších charakteristických veličin.
Podrobnější informace uvedeme v následujícím textu.

Výběr referenční plochy a kartografického zobrazení

Při práci se systémem PROJ je nutno vždy specifikovat dva
základní parametry - výchozí referenční plochu a kartogra-
fické zobrazení.

Volbu referenční plochy můžeme uskutečnit jednak podle
předem definované nabídky, která je uvedena v seznamu stan-
dardních referenčních ploch, nebo též vlastní definicí refe-
renční plochy. Seznam referenčních ploch obsahuje celkem
41 referenčních elipsoidů (mezi jinými Besselův, Krasov-
ského či World Geodetic System (WGS 84). Je rovněž možné
zadat speciální elipsoid, a to dvěma parametry - velikostí
hlavní poloosy a následným parametrem, kterým může být
vedlejší poloosa, excentricita či zploštění elipsoidu.

Referenční kouli definujeme jediným parametrem R (po-
loměrem koule). Pokud je potřeba poloměr referenční koule
stanovit na základě definovaného vztahu k danému elipso-
idu, je zde k dispozici celkem sedm variant přiřazení (např.
požadavek stejného povrchu či objemu obou těles, různé prů-
měry obou poloos, definovaný vztah k dané zeměpisné šířce
apod.). Při zpracování úlohy má vždy parametr R přednost
před parametry elipsoidu, jejichž případný současný výskyt
systém ignoruje. Některá zobrazení (zejména ta, která jsou
určena a používána pro mapy světa na jednom listě) pracují
pouze s referenční kulovou plochou. Od uživatele se očekává,

že jednotky parametrů referenční plochy budou souhlasit
s jednotkami výstupních hodnot (rovinných souřadnic) re-
spektive u inverzních postupů s jednotkami vstupu.

Výběr kartografického zobrazení se provádí specifikací
zkratky příslušného zobrazení uvedené v seznamu kartogra-
fických zobrazení, který nabízí celkem 119 alternativ. Na-
lezneme zde nejen klasická jednoduchá zobrazení, ale
i značný počet zobrazení nepravých, mnoho kuželových i zo-
brazení speciálních (např. bipolární zobrazení západní hemi-
sféry, zobrazení užívaná pro družice LANDSAT apod.). Zá-
kladní orientaci v seznamu zobrazení nalezneme v [1].
Samostatně jsou zde uvedeny zobrazovací systémy Švýcar-
ska, Aljašky, Madagaskaru a Nového Zélandu. Odděleně jsou
uvedeny i transverzální polohy válcových zobrazení (Mer-
catorovo, Cassiniho, ekvivalentní zobrazení či centrální pro-
jekce). Systémům UTM (Universal Transverse Mercator)
a UPS (Universal Polar Stereographic) je samozřejmě věno-
vána zvláštní pozornost. Z obecných poloh je akceptováno
pouze Mercatorovo zobrazení. Obecné polohy azimutálních
zobrazení mohou být specifikovány příslušnými parametry,
tj. souřadnicemi kartografického pólu. Chybí obecná poloha
kuželového zobrazení (tedy i Křovákovo zobrazení). Podo-
týkáme, že uvedené poznatky se vztahují k verzi PROJ 4, kte-
rou měli autoři k dispozici.

Volba doplňujících informací k danému zobrazení

Jak již bylo naznačeno, je možné a v některých případech
i nutné, zadávat další informace charakterizující zvolené zo-
brazení. Jedná se např. o různé konstanty, kterými je nutno
doplnit vybrané zobrazení. Mohou to být hodnoty zeměpis-
ných šířek jedné či dvou nezkreslených rovnoběžek u kuže-
lových zobrazení, respektive zeměpisná šířka nezkreslených
symetrických rovnoběžek u zobrazení válcových. Dále je
možné (uvedením příslušné zeměpisné šířky) blíže specifi-
kovat počátek pravoúhlé rovinné soustavy souřadnic. U ku-
želových zobrazení se počátek standardně umisťuje na první
nezkreslenou rovnoběžku, u zobrazení válcových je stan-
dardně umístěn na rovníku. Obdobně je možné zadávat ze-
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měpisnou délku středního poledníku, na kterém leží počátek
pravoúhlé souřadnicové soustavy. Dále je možné zadávat
adiční konstanty k posunu počátku, čehož se mnohdy využívá
k odstranění záporných souřadnic. U zobrazení Bonneova je
nutno zadávat zeměpisnou šířku základní rovnoběžky, při ze-
měpisné šířce rovné 90° získáme zobrazení Werner-Stabovo.
Dodáváme, že tato "srdcovitá" zobrazení, jako jediná z třídy
nepravých zobrazení, dovolují užít i elipsoidickou referenční
plochu.

Za účelem násobení zobrazovacích rovnic využíváme za-
dání tzv. multiplikační konstanty. Její užití známe např. ze
zobrazení Křovákova, zobrazení UTM, či stereografické pro-
jekce Holandska.

Užitím speciálního parametru umožníme výstup údajů
o charakteru zobrazení, referenční ploše i detailních infor-
mací o hodnotách zkreslení ve specifikovaném bodě. Jsou to
zkreslení v poledníku, v rovnoběžce, plošné zkreslení, ma-
ximální úlohové zkreslení, úhel mezi obrazem poledníku
a rovnoběžky, konvergence i velikosti extrémních délkových
zkreslení (poloos a, b Tissotovy indikatrix). Symbolika výše
uvedených charakteristik je převzata z [2].

Užití dalších parametrů

Skupina dalších parametrů je určena k řízení vstupu a vý-
stupu. Daný bod specifikujeme hodnotami zeměpisné délky
a zeměpisné šířky, a to v uvedeném pořadí. Pokud chceme

pořadí vzájemně zaměnit, je nutno užít příslušnou konstantu.
Systém připouští vyjadřovat úhlové hodnoty jak ve formátu
stupně-minuty-vteřiny, tak i v dekadickém zlomku stupně.
Výstupní jednotky pravoúhlých souřadnic je možné volit
i v jiných mírách než metrických. Uvedením měřítka mapy
zajistíme přepočet pravoúhlých souřadnic do tohoto měřítka.

Parametr I volíme v případě inverzních postupů.
Vstupní i výstupní údaje je možné též zařazovat do sou-

borů. Zvláště také zdůrazňujeme, že při zadávání parametrů
je nutno respektovat veškeré systémem předepsané náleži-
tosti (systém např. rozlišuje i velká a malá písmena).

Na závěr zařadíme několik příkladů použití systému PROJ.
Příklady uvedeme stručnou charakteristikou a doplníme
ukázkami výstupu.

[I] BUCHAR P.-HOJOVEC, Y.:Matematická kartografie 10 [skrip-
tum]. Praha 1996.

[2] SNYDER, J. P.: Map Projections - A Working Manua1. Was-
hington 1987.

[3] HNOJIL, J.: Možnosti využití Internetu pro GIS. [Diplomová
práce.] Praha 1996. ČVUT. Stavební fakulta.

Příklad 1
Zobrazení: transverzální Mercatorovo.
Referenční plocha: Krasovského elipsoid.
Další údaje: základní poledník zvolen ISO východní délky - tento poledník je nezkreslený a standardně určuje počátek pravoúhlé souřadni-
cové soustavy. Dále proveden posun počátku ve směru osy x (ta je standardně reprezentována obrazem rovníku) o 500 km na západ.
Zadaný bod: 13° 30' východní délky a 49° 30' severní šířky.
Poznámky: výsledné souřadnice jsou označeny Easting (x) a Northing (y). Parametr V způsobuje tisk podrobných informací (stejně tak i v dal-
ších ukázkách). Toto zobrazení se vzájemně zaměněnými osami pravoúhlé soustavy je u nás často nazýváno Gaussovo zobrazení poledníko-
vých pásů nebo též Gauss-KrUgerovo.

C:\ZOB>proj +proj=tmerc +ellps=krass +x _0=500000 +lon 0=15de -v
#Transverse Mercator
# Cyl, Sph&Ell
# +proj=tmerc +ellps=krass +xO=500000 +lon 0=15de
#Final Earth figure: ellipsoid
# Major axis (a): 6378245.000
# 1/flattening: 298.300000
# squared eccentricity: 0.006693421623
13.5de 49.5dn
Longitude: 13d30'E [ 13.5
Latitude: 49d30'N [ 49.5
Easting (x): 391345.28
Northing (y): 5486413.03
Meridian scale (h) 1.00014495
Parallel scale (k) 1.00014495
Areal scale (s): 1.00028992
Angular distortion (w): 0.000
Meridian/Parallel angle: 90.00000
Convergence -1d8'26.591" [-1.14071980]
Max-min (Tissot axis a-b) scale error: 1.00014 1.00014

0.0145 % error )
0.0145 % error )
0.029 % error )
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Příklad 2
Zobrazení: Lambertovo konformní kuželové.
Referenční plocha: koule o poloměru R = 6380703,6105 m.
Další údaje: nezkreslená rovnoběžka 78° 30' severní šířky, zavedena multiplikační konstanta 0,9999, počátek umístěn do obrazu vrcholu ku-
žele.
Zadaný bod: 36,08 ... ° východní délky a 78,66 ... ° severní šířky.
Poznámky: interpretace pravoúhlých souřadnic je obdobná jako v příkladě I. Tento příklad simuluje převod kartografických souřadnic na pra-
voúhlé v S-JTSK.

C:\ZOB>proj +proj=lcc +lat 1=78.5dn +latO=90dn +k=0.9999
+R=6380703.6105 -V

#Lambert Conformal Conic
# Conic, Sph&Ell
# 1at_ 1= and lat...2= or 1at O
# +proj=lcc +lat. 1=78.5dn +lat 0=90dn +k=0.9999 +R=6380703.6105
#Final Earth figure: sphere
# Radius: 6380703.611
36.0844748de 78.6688265dn
Longitude: 36d5'4.109"E [ 36.0844748 ]
Latitude: 78d40'7.775"N [ 78.6688265 ]
Easting (x): 740312.51
Northing (y): -1043259.97
Meridian scale (h)*: 0.99990436
Parallel scale (k)*: 0.99990436
Areal scale (s): 0.99980873
Angu1ar distortion (w): 0.001
Meridian/Paralle1 angle: 89.99936
Conve rgence *: -35d21' 36.246" [ -35.36006831 ]
Max-min (Tissot axis a-b) scale error: 0.99991 0.99990

( -0.0096 % error )
( -0.0096 % error )
( -0.0191 % error )

Příklad 3
Zobrazení: Werner-Stabovo (získáme specifikací Bonneova zobrazení).
Referenční plocha: Besselův elipsoid.
Další údaje: zavedena základní rovnoběžka 90°.
Zadaný bod: 13° 30' východní délky, 49° 30' severní šířky.

C:\ZOB>proj +proj=bonne +lat 1=90 +e11ps=besse1 -V
#Bonne (Werner lat 1=90)
# Conic Sph&E11
# lat 1=
# +pro j=bonne +1at ...1=90 +e 11ps=besse 1
#Fina1 Earth figure: e11ipsoid
# Major axis (s): 6377397.155
# 1/f1attening: 299.152813
# squared eccentricity: 0.006674372232
13.5de 49.5dn
Longitude: 13d30'E [ 13.5 ]
Latitude: 49d30'N [ 49.5 ]
Easting (x): 970153.53
Northing (y): -4410748.50
Meridian sca1e (h) 1.00069683
Para11e1 sca1e (k) 1.00000000
Area1 sca1e (s): 1.00000000
Angu1ar distortion (w): 2.139
Meridian/Para11e1 angle: 87.86167
Convergence : 12d24'17.289" [ 12.40480247 ]
Max-min (Tissot axis a-b) sca1e error: 1.01884 0.98151

( 0.0697 % error )
( -6.586e-09 % error )
( -8.661e-09 % error )
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C:\ZOB>proj +proj=ortho +R=6380000 -I
#Orthographic
# Azi, Sph.
# +proj=ortho +R=6380000
#Final Earth figure: sphere
# Radius: 6380000.000
1059256.27 4877349.62
Longitude: 14d55'28.097"E [
Latitude: 49d51 '37.066"N [
Easting (x): 1059256.270
Northing (y): 4877349.620
Meridian scale (h) 0.67404948
Parallel scale (k) 0.96626617
Areal scale (s): 0.62290690
Angular distortion (w): 26.872
Meridian/Parallel angle: 73.01653
Convergence Od [ 0.00000000 ]
Max-min (Tissot axis a-b) scale error:

Příklad 4
Zobrazení: azimutální ortografická projekce. Zvolen inverzní postup.
Referenční plocha: koule o poloměru R = 6380 km.
Další údaje: standardně je uvažována transverzální poloha.
Zadaný bod: x = 1059256,27 my = 4877349,62 m.

14.924471466
49.860296022

-32.6 % error )
-3.373 % error )
-37.71 % error )

Lektoroval:
Prof. Ing. Erhart Srnka, DrSc.,

Brno

XXI. Plenární zasedání CERCO v Oslo
a Bergenu

Norský státní mapovací úřad (Statens Kartverk) byl hostitelem XXI.
setkání Výboru představitelů zeměměřických služeb evropských
států sdružených v Radě Evropy, které se ve dnech 6.-9. září 1998
uskutečnilo postupně v Oslo a Bergenu. Přejezd delegátů mezi oběma
městy formou geografické exkurze byl nádhernou ukázkou norských
hor, fjordů, neporušené přírody a citlivého zasazení pozoruhodných
dopravních staveb.

Novými řádnými členy CERCO se stali představitelé zeměměřic-
kých a katastrálních služeb Bulharska a Estonska, takže ve Výboru
je nyní zastoupeno 35 evropských zemí. Skončilo dvouleté velmi
tvůrčí řízení CERCO finským představitelem Jarmo Ratiou a do
funkce prezidenta na období 1999-2000 byl zvolen generální ředitel
francouzského I'Institut Géographique National Jean Poulit. Členy
řídícího výboru CERCO jsou nyní představitelé zeměměřických slu-
žeb Švédska, Španělska, Chorvatska, odstupující a nový prezident.

V období od září 1997 do září 1998 pokračovaly v intenzívní čin-
nosti všechny fungující pracovní skupiny (WG) CERCO, jmenovitě
WG I (copyright a oceňování kartografických děl), WG 8 (spojení
základních geodetických sítí Evropy - konkrétně sítí nivelačních a re-
alizace projektu evropské geodynamické sítě), WG 9 (revize topo-
grafických databází). Do značné šíře rozvinula svou činnost WG on
Quality (standardizace a kontrola jakosti geografických dat). Každá
pracovní skupina uskutečnila v popisovaném období nejméně jeden
workshop a plenárnímu zasedání předložila zprávu o dosažených vý-
sledcích.

Interní činnost zeměměřických služeb členských zemí je doku-
mentována v předložených 29 národních zprávách. V tomto pří-
spěvku jsou shrnuty nejzajímavější údaje, které mohou zajímat širší
českou a slovenskou odbornou veřejnost. O dalších podrobnostech
se čtenáři mohou dočíst v originálních zprávách, které jsou k dispo-

zici v informačních střediscích VÚGTK (Výzkumného ústavu geo-
detického, topografického a kartografického) ve Zdibech a VUGK
(Výskumného ústavu geodézie a kartografie) v Bratislavě.

Národní zpráva většinou opakuje fakta uvedená v roce 1997 (viz Ší-
ma, J.: XX. Plenární zasedání CERCO v Nikosii. GaKO, 1998, č. 3).

Po několikaleté odmlce se bulharská zeměměřická a kartografická
služba zařazuje znovu do evropského kontextu. Samostatný resort,
přímo podléhající Radě ministrů, byl zrušen v roce 1992. Centrál-
ním orgánem je nyní Hlavní odbor katastru a geodézie na Minister-
stvu místního rozvoje a veřejných prací. Jeho úkolem je zejména
příprava odborné legislativy, požadavků na státní rozpočet, dlouho-
dobých programů rozvoje, vydávání úředních oprávnění k země-
měřickým činnostem, sbližování s normami Evropské unie (EU), ří-
zení výzkumu a vývoje v oboru, organizace státního informačního
systému katastru, kartografie a toponymie, metrologické inspekce
a programů zahraniční pomoci. Především však řídí činnost podří-
zených orgánů a organizací, kterými jsou: 28 regionálních úřadů ka-
tastru, zeměměřictví a registrace nemovitého majetku, 27 územních
katastrálních společností a Národní katastrální středisko v Sofii.

Vojenská topografická služba Ministerstva obrany má ve své kom-
petenci údržbu trigonometrických sítí 1.-4. řádu a topografické ma-
pování ve středních a malých měřítkách (I : 25 000 - I : 1 000000).
Zajišťuje též opakované letecké měřické snímkování území státu
v 71etém cyklu.

Podnikatelskou sféru v oboru představují zejména firmy Karto-
grafia, s. r. o., Geoplanprojekt, a. s., Geodezija, a. s., Plovdiv a dále
400 menších geodetických firem. Podílejí se též určitou měrou na
produkci státních mapových děl velkých měřítek a významně na geo-
detických pracech v katastru nemovitostí.

Území celého státu bylo pokryto mapami v měřítku I : 5000 až
I : 1 000 000 již v osmdesátých letech. Od té doby probíhá jejich
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údržba převážně tradičními metodami. Kartografické produkty v di-
gitální formě jsou teprve v počátcích z důvodu náročného financo-
vání potřebného technického a programového zabezpečení.

Od roku 1994 probíhá pilotní projekt informačního systému pro
katastr a registraci pozemků v rámci programu PHARE (projekt mo-
dernizace Pozemkové knihy s podporou Evropské unie). Jeho cílem
je sjednocení obou kategorií do jediného systému, k čemuž je při-
pravován mj. potřebný zákon. Zkušební území zahrnuje 213 obcí
a projektu se zúčastní 4 ministerstva, univerzita, notářské úřady,
obecní úřady, 4 dodavatelé hardware a software a 27 konsorcií firem
zajišťujících podrobné měření.

Druhou fází bude implementace výsledků projektu do praxe, fi-
nancovaná nizozemským Ministerstvem zahraničních věcí a řízená
organizací Dutch Cadaster.

Statistické údaje v národní zprávě dokumentují stagnaci výdajové části
příslušné kapitoly státního rozpočtu od roku 1995, nepřihlížející k vý-
voji inflace ve výši 8-12 % ročně. Při stejném počtu pracovníků se
v roce 1997 zvýšily výkony základních operací katastrálních úřadů
o 10-21 % vzhledem k předchozímu roku 1996. V Praze je dokon-
čována nová společná budova pro 6 orgánů zeměměřictví a katastru
nemovitostí pro 700 pracovníků, kde bude mj. umístěna i centrální
databáze zdokonaleného informačního systému katastru nemovitostí,
umožňující vzdálený přístup velkému počtu externích uživatelů.

Státní zeměměřický a katastrální úřad dosáhl v prosinci 1997 vý-
znamného úspěchu, když byla úplně dokončena digitalizace všech
katastrálních map. V současnosti jde patrně o největší souvisle po-
kryté území digitálními katastrálními mapami na světě! Akce trvala
celkem 8 let a celá databáze byla poskytnuta ke vzdálenému přístupu
pomocí Internetu.

Po 6 letech byla též dokončena údržba a modernizace podrobného
polohového bodového pole v počtu 300000 bodů (většinou na zá-
kladě starších měření). Body státní nivelační sítě byly přepočteny na
nově definovaný referenční systém (DNN KMS90) se základním bo-
dem na katedrále v Arhus, jehož výška byla odvozena z měření ma-
regrafy v několika dánských přístavech.

Digitální katastrální mapy a databáze topografických dat
TOPIODK jsou široce využívány orgány státní správy a místní sa-
mosprávy pro administrativní, plánovací a registrační účely.

Zajímavé jsou interní cíle, které si dala dánská zeměměřická a ka-
tastrální služba v roce 1997:
- Každý zaměstnanec má věnovat minimálně 37 hodin dalšímu pro-

fesnímu vzdělávání (skutečnost 44 hodin).
- Průměrná hodnota k promítnutí změny v katastru do registru par-

cel nepřevýší 2 měsíce (skutečnost 2 měsíce).
Jsou budovány 3 permanentní referenční stanice GPS (Global Po-

sitioning System) a ve spolupráci s firmou Sonofon se připravuje vy-
sílání korekčních signálů pomocí sítě mobilních telefonů a dále v FM
pásmu ve spolupráci s Radio Denmark.

V roce 1997 byly výdaje úřadu kryty z 45 % vlastními příjmy, ze-
jména za prodej digitálních katastrálních map, databáze TOPIODK,
silniční mapy a dynamické mapy Dánska na CD-ROM.

Estonsko

Estonský Národní pozemkový úřad působí v rámci Ministerstva ži-
votního prostředí a jeho součástí jsou odbory nemovitostí (pro po-
zemkovou reformu), informační technologie, geodézie a geografic-
kých informací a archiv obsahující fondy digitálních databází,
geodetických údajů, map a stavební geodézie. Rozsáhlý odbor po-
zemkového katastru zahrnuje registr vlastnictví, oddělení katastrál-
ního mapování, oddělení oceňování půdy a ústřední archiv pozem-
kového katastru.

Úřadu podléhá 15 regionálních úřadů pozemkového katastru.
Mezi jeho hlavní úkoly patří strategické plánování (nikoliv prová-
dění) mapovacích prací, tvorby norem a technických předpisů, uza-
vírání smluv na provádění geodetických a kartografických prací ve
státním zájmu, kontrola kvality map a prostorových dat a jejich di-
stribuce.

Od roku 1996 je tvorba map realizována digitální linkou s využi-
tím software firem Bentley a Integraph. Potřebné fotogrammetrické
pracovní stanice byly věnovány švýcarskou vládou. Od roku 1991
bylo s významnou zahraniční pomocí nasnímkováno 84 % území
Estonska, zmapováno v měřítku I : 5000041 % (z toho 26 % v di-
gitální formě) a pořízeny ortofotomapy v měřítku I : 10 000 pří-
padně I : 2000 (v zastavěném území) na 58 % území pro účely po-
zemkové reformy.

Je rozpracován projekt Základní vrstvy GIS (Geografický infor-
mační systém), která má být bezešvou, topologicky čistou bází geo-
grafických dat v rastrové a vektorové formě se zachovanými časo-
vými horizonty, vybavenou metadaty a kompatibilní v mezinárodním
kontextu. Další informace viz Síma, J.: XX. Plenární zasedání
CERCO v Nicosii. GaKO, 1998, č. 3.

Nejvýznamnější akcí finské zeměměřické služby v období od září
1997 do září 1998 bylo provozní nasazení informačního systému
JAKO. Náklady na vývoj a zaškolení pracovníků dosáhly 12 mil.
FIM a celkové dosavadní náklady (včetně ceny technického vyba-
vení) dosáhly 70 mil. FIM. Přitom veškeré výdaje za rok 1997 či-
nily 496,3 mil. FIM a příjmy 241,4 mil. FIM. Ze státního rozpočtu
bylo získáno 230 mil. FIM, které pokryly ze 46 % veškeré výdaje.
Většina (72 %) příjmů pochází z katastru nemovitostí, zbytek za pro-
dej map a geografických databází a za licence povolující komerční
využití státních mapových děl.

Dále byly zdokonaleny služby vzdáleného přístupu prostřednic-
tvím Internetu na adrese http://www.karta.nls.fi. Rastrový obraz ma-
pových děl v měřítkách I : 8 mil., I : 2,5 mil., I : 200 000 a I : 50000
získá uživatel zdarma. Ostatní geodetická, geografická data a digi-
tální katastrální mapy z informačního systému JAKO získá uživatel
po zaplacení stanoveného poplatku. Koncem roku 1997 bylo regist-
rováno 2,5 mil. dotazů od více než 40 tis. registrovaných uživatelů.

Kromě toho byl vytvořen informační registr geografických meta-
dat (GDDD - Geographic Data Description Directory) a v roce 1997
zaznamenáno 338 tis. dotazů. Pokročila digitalizace katastrálních
map: koncem roku 1997 byly digitální katastrální mapy vyhotoveny
již na 89 % státního území a zobrazovaly 77 % všech nemovitostí.
Předpokládá se jejich úplné dokončení v roce 1999.

Informační systém JAKO připomíná v mnohém projekt zdokona-
leného informačního systému katastru nemovitostí v České repub-
lice (propojení souborů popisných a geografických informací, služby
vzdáleného přístupu pro velké množství uživatelů apod.), avšak na-
víc je kladen důraz na přímé propojení geodetů, provádějících ka-
tastrální měření v terénu, s centrální databází za účelem rychlého
včlenění geometrických plánů do digitálních katastrálních map (mě-
ření provádějí výhradně zaměstnanci finské státní zeměměřické
služby!). Rozsah měřických prací je však nesrovnatelně menší -
v roce 1997 bylo zaměřeno 22 tis. geometrických plánů.

Finsko se významně podílí na realizaci programů zahraniční po-
moci v postkomunistických zemích - zejména při pozemkové re-
formě a výcviku pracovníků pro katastrální měření v Estonsku
a Ruské federaci.

Protože francouzská zeměměřická (geografická) služba převzala ři-
zení CERCO v období 1999-2000, poskytl generální ředitel I'Insti-
tut Geógraphique Nátional (IGN) J. Poulit plenárnímu zasedání po-
drobnou zprávu o činnosti této instituce, která podléhá Ministerstvu
pro dopravní infrastrukturu a sídla. Hlavní úřad je umístěn v Saint-
Mandé (předměstí Paříže), kde je též tiskárna produkující až 10 mil.
otisků map ročně. Fotoletecká skupina se 4 letadly sídlí v Creil, za-
tímco středisko příjmu a zpracování obrazových záznamů z družic
v Toulouse. Nově vybudovaná Národní škola pro geodetické vědy je
v Marne-Ia- Valée pro 150 účastníků základního výcviku a 150 účast-
níků dalšího profesního vzdělávání. Výzkumná složka má 80 za-
městnanců, z toho 30 inženýrů, kteří pracují ve 4 laboratořích: optiky,
elektroniky a mikroinformatiky, fotogrammetrie a analýzy obrazo-
vých záznamů, koncepce kartografické generalizace a geodezie.

Mezinárodně orientovaná dokumentační služba disponuje 1,5mil.
map a 4 mil. leteckých snímků. Exportní filiálka IGN (IGN France
International) působila nebo působí ve více než 30 zemích Asie,
Středního východu, Afriky a ve Spanělsku.

Na území Francie má IGN 17 filiálek respektive prodejních míst.
Celkový počet zaměstnanců byl v roce 1997 1912, přičemž je třeba
zdůraznit, že tato instituce se nezabývá katastrem nemovitostí (ten
je v působnosti Ministerstva financí).

Geodetické údaje o 80000 trigonometrických bodech a 1000 sta-
nicích GPS, určených s centimetrovou přesností a lokalizovaných
v průměrné vzdálenosti 25 km, jsou přístupné po telefonu za popla-
tek 9,21 F za minutu. Stejnou cestou jsou přístupné údaje o 382 tis.
nivelačních bodů, jejichž výšky jsou vztaženy k základnímu bodu
v Marseille.

V oboru konvenční tematické kartografie pokračuje IGN ve vy-
dávání silničních map a map pro účely vodních sportů a gastrono-
mie. Pokračuje též vydávání státních mapových děl ve středních
a malých měřítkách (1 : 25000-1 : I 000 000) v papírové formě
a vojenské série JOG (Joint Operations Graphic) I : 250 000, při
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čemž pro významnou část jsou tiskové podklady vyhotovovány po-
stupy počítačové kartografie na základě existujících bází geografic-
kých dat (viz dále).

V současné době disponuje IGN již 16 bázemi geografických dat:
- rastrové databáze SCAN 25, SCAN 50, SCANlOO, SCAN 250

a SCAN 1000,
- vektorové databáze BD TOPO, BD CARTO, ALT!, GEOROUTE,

ROUTE 500, ROUTE 120 GéoFLA,
- databáze geografických jmen BD NYME.

Celé území Francie je zobrazeno v bázích SCAN 100 a SCAN
250, BD CARTO, BD ALTI, ROUTE 120 a GéoFLA.

Zvláštní pozornosti zasluhuje koncepce BD TOPO. Jde o velmi
ambiciózní projekt nového topografického mapování fotogramme-
trickou metodou na úrovni podrobnosti mapy I : 25 000 včetně výš-
kopisu a to přímo ve vektorové digitální formě. Na realizaci projektu
pracuje 250 zaměstnanců a ke konci roku 1997 tato báze dat pokrý-
vala již 24 % státního území, kde žije okolo 55 % všech obyvatel
Francie. Byly již zaznamenány první příklady praktických aplikací
pro potřeby regionálních národních parků, pro urbanistické studie
v kombinaci s daty katastru nemovitostí, pro tvorbu komunálních te-
matických atlasů, vodohospodářské účely aj. Na základě písemné
dohody s Komorou geodetů bylo usnadněno využívání BD TOPO
pro realizaci zakázek soukromými subjekty.

BD ALTI představuje digitální model reliéfu, odvozený z digita-
lizovaných vrstevnic s ekvidistantou 5 m až 40 m na mapách v mě-
řítku I : 25 000 a I : 50000. Výsledkem počítačového zpracování
je mřížový model o stranách 3" (75 m v území). Produkt již našel
mnoho uplatnění v oblasti radiomobilní telekomunikace, geologie,
hydrologie a ochrany přírody.

Báze dat GEOROUTE má především sloužit pro automatizova-
nou navigaci automobilů s přesností 5-10 m. Vzniká z BD TOPO
doplněním důležitých údajů pro řidiče: dopravních omezení, poš-
tovních adres důležitých institucí apod. V roce 1995 bylo takto zpra-
cováno 55 aglomerací s více než 100 tis. obyvateli a celá oblast
I' lle-de-France. Zajímavé jsou případy jiného využití GEOROUTE:
pro vyhotovení statistických map územní působnosti nemocnic a lo-
kalizace lékáren nebo pro optimalizaci objížďkových tras pošty.

GéoFLA je báze dat administrativních hranic obcí, departementů
a kantonů na celém území Francie. Užívá se zejména pro tvorbu pro-
duktů statistické kartografie.

Výzkumné práce v IGN jsou zaměřeny zejména na
- vývoj digitální kamery pro letecké snímkování (v černobílé i ba-

revné verzi),
- automatickou detekci změn na leteckých a kosmických snímcích

a automatické vyhodnocení cestní sítě,
- automatické čtení rastrových map, zejména geografických jmen,
- automatickou počítačovou kartografickou generalizaci.
Základní výzkum v geodezii se soustředil zejména na
- podrobné určení tvaru geoidu na území Francie,
- zpřesnění světového referenčního systému pomocí permanentních

měření aparaturami DORIS a GPS,
- studium dalších dostupných systémů družicové navigace GLO-

NASS (Globarnaja Navigacionnaja Sistema Sputnikovaja) a PRARE
(Precise Range and Rate Equipment - družicový systém SRN).
Soustavná péče je věnována celoživotnímu profesnímu vzdělávání

zaměstnanců a IGN je zajišťuje nejen pro vlastní potřebu, ale i dal-
ších resortů a projektů zahraniční spolupráce. Vzdělávací středisko
v Marne-Ia- Valée má k dispozici 22 učeben, 21 fotogrammetrických
vyhodnocovacích přístrojů, 20 kartografických pracovních stanic
a rozsáhlou počítačovou síť s připojením na Internet. Svým rozsa-
hem a vybavením nemá obdobu v celé Evropě.

V roce 1997 bylo v IGN pokryto 46 % výdajů vlastními příjmy,
z toho téměř stejným dílem za služby pro veřejnost a licence za vy-
užití bází geografických dat.

K obsáhlejší zprávě komentované autorem v minulém roce lze při-
pojit následující nové informace:

V rámci projektu národního geografického informačního systému
STOKIS byly zahájeny práce na přípravě struktury topografického
informačního systému Chorvatska CROTIS, který má být základní
vrstvou geografických informačních systémů regionálního charak-
teru. Byl vytvořen katalog objektů a atributů respektující současné
normy CEN (Evropský výbor pro normalizaci). Připravuje se karto-
grafický informační systém KIS pro digitální tvorbu mapových děl.
Spolu se Státním úřadem pro normalizaci a měření ustavila státní
geodetická správa technickou komisi TC 211 zaměřenou v 5 pra-
covních skupinách převážně na tvorbu norem geografické informace.

V oblasti katastru nemovitostí je v běhu projekt GEOPS, zamě-
řený na zavedení vertikální integrace se schématem: ústřední úřad -
9 katastrálních správ - 104 katastrálních úřadů.

Zhuštěním podrobného polohového bodového pole se začínají vy-
tvářet předpoklady pro zavedení hraničního katastru podle rakous-
kého vzoru. V červenci 1997 bylo uskutečněno spojení nivelačních
pořadů Chorvatska a Maďarska a tím umožněno připojení chorvat-
ské výškové sítě do systému UELN (Unified European Levelling
Network) s výchozím bodem v Amsterdamu.

Výrazné zaměření na marketingovou činnost přineslo Irské země-
měřické službě značné příjmy, které v r. 1997 pokryly 54 % výdajů.
Byla úplně dokončena přeměna tradičních fotogrammetrických po-
stupů na technologii digitální fotogrammetrie a kartografických po-
stupů na technologii digitální kartografie. Tyto nové technologie
umožňují zkrátit cyklus aktualizace map I : 1000 v zastavěném území
na 2 roky (1998) a výhledově na I rok (2000). Mapy I : 2500
a I : 5000 v extravilánu jsou aktualizovány v pětiletém cyklu. Digi-
tální katastrální mapy jsou kompatibilní s informačními systémy Po-
zemkové knihy, Ústředního statistického úřadu a resortů zeměděl-
ství, životního prostředí a obrany. K zajištění úzké spolupráce při
topografickém mapování dává armáda Irské zeměměřické službě
k dispozici 40 topografů.

V červenci 1997 byl Parlamentem schválen nový zákon o geodézii
a kartografii, který ustanovuje úlohu ústředního orgánu - Ministerstva
životního prostředí a třičlenného vedení Islandské zeměměřické
služby. Její sídlo se od I. I. 1999 přemístí z Rejkjavíku do Akranes.
V roce 1997 bylo pokryto 33 % výdajů vlastními příjmy. V polovině
roku 1998 bylo vytvořeno nové výrobní oddělení pro vedení digitál-
ních databází. Byla dokončena úplná série 9 mapových listů měřítka
I : 250 000. 6 listů topografické mapy 1 : 25 000 bylo připraveno di-
gitální technologií s využitím software Arclnfo. 33 tisíc geografických
jmen bylo vloženo do digitální databáze. Letecké snímkování se usku-
tečňuje pronajatým letadlem a aparaturou švédské firmy Metria. V roce
1997 zahájila činnost 7 členná skupina marketingu. Dosáhla dobrých
výsledků zejména v prodeji map (16 %), leteckých snímků (21 %),
digitálních map (7 %) a při výběru licencí za autorská práva k mapo-
vým dílům (5 % z celkových příjmů). Islandská zeměměřická služba
otevřela web-stránku http://www.Imi.is na Internetu.

Mapovací aktivity v Itálii jsou výrazně decentralizovány: katastrální
mapy v měřítkách I : 1000, I : 2000 a I : 4000 jsou vedeny územními
pracovišti Ministerstva financí a jsou zatím jen z malé části v digitální
vektorové formě. Regionální technické mapy (CTR) v měřítkách
I : 5000 a I : 10 000 jsou vyhotovovány a využívány odbory územ-
ního plánování samosprávných orgánů regionů a autonomních pro-
vincií a mají často formu ortofotomap. Topografické mapování v mě-
řítkách 1 : 25 000, I : 50000, I : 250000, I : 500 000 a I : I 000 000
je v působnosti Vojenského zeměpisného ústavu (IGMI). Jednotnost
státních mapových děl v měřítkách I : 1000 až 1 : 10 000 je zajišťo-
vána metodickým a organizačním působením Interregionálního centra.

V letech 1992-1995 bylo v rámci projektu IGMI 95 stabilizováno
a technologií GPS zaměřeno 1200 bodů v síti pokrývající celé státní
území s průměrnou vzdáleností bodů 20 km a snadnou dostupností
dopravními prostředky. Od roku 1998 probíhá cyklická revize v roz-
sahu asi 115 státního území ročně. Za nejdůležitější momentální úkol
je považována realizace projektu CARTOBASE, jejímž cílem je
úplné pokrytí státního území topografickými mapami I : 25 000
a I : 50 000 na bázi fotogrammetrického mapování z leteckých
snímků pořízených z výšky 5000-6000 m. Součástí projektu je vy-
hotovení ortofotomap I : 10 000 jednoho sta nejlidnatějších měst
v Itálii. Souběžně probíhá projekt TELEITALIA, jehož cílem je vy-
hotovení fotomap I : 50 000 z družicových panchromatických ob-
razových záznamů SPOT v analogové i digitální formě do roku 2000
na celém území státu, přednostně v lokalitách, kde dosud není k dis-
pozici konvenční analogová topografická mapa.

Po dokončení vrstev hydrografie a komunikací 32 listů digitální
vektorové mapy I : 250000 typu JOG pro potřeby NATO (North At-
lantic Treaty Organization) byly v roce 1998 doplněny o státní te-
matické vrstvy. Předpokládá se šestiletý cyklus aktualizace těchto
geografických dat. V roce 1998 bude rovněž dokončen mřížový di-
gitální model reliéfu na celém státním území v kroku 20 m respek-
tive I" nebo 3".

V rámci budování podrobného polohového bodového pole pro po-
třeby katastrálního měření bylo dále zhuštěno existující základní bo-
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dové pole s 294 body I. a 2. řádu cca 5000 body s použitím rychlé
technologie GPS "stop and go". Tak bylo dosaženo vzdálenosti sou-
sedních bodů 200-500 metrů.
Pokročil vývoj informačního systému o půdě (US), který bude

obsahovat tyto databáze: geodetických dat, digitální bezešvou ka-
tastrální databázi jako soubor geodetických informací katastru ne-
movitostí, topografickou databázi státních mapových děl a konečně
právně-fiskální databázi jako soubor popisných informací katastru
nemovitostí. Ve čtyřech největších městech Nikosii, Lamace, Pafosu
a Limassolu se předpokládají lokální počítačové sítě, z jiných míst
pak přímé napojení na centrální databázi. Dosavadní vývoj se opírá
o využití relačního systému řízení databází ORACLE a operace s pro-
storovými daty jsou založeny na využití produktů GIS firmy ESRI
(Arclnfo, ArcView aj.); při zpracování dat z katastrálních měření se
používají produkty AutoCAD a Microstation.
Další informace o činnosti odboru zeměměřictví při Ministerstvu

vnitra byly publikovány v loňském přehledu, kdy účastníci XX. ple-
nárního zasedání CERCO měli možnost Kypr navštívit.

Litva

Národní služba geodézie a kartografie poskytla poprvé obsáhlou
zprávu o své činnosti. Vznikla v roce 1997 reorganizací bývalé Ná-
rodní pozemkové služby působící v resortu Ministerstva zeměděl-
ství a lesnictví. Nyní je samostatným ústředním orgánem státní
správy přímo podléhajícím vládě Litevské republiky se čtyřmi od-
bory: správním, geodetickým, kartografickým a dokumetace. Je zři-
zovatelem 3 státních podniků: Fotogrammetrického ústavu, Národ-
ního střediska pro geoinformatiku a dálkový průzkum a Státního
zeměměřického ústavu. Mezi jeho hlavní úkoly patří:
- koncepce dlouhodobých mapovacích programů pro potřeby po-
zemkové reformy, obrany země, státního katastru, územního plá-
nování a letecké i námořní navigace,

- řízení státních mapovacích prací, vedení geodetických základů
a tvorba bází prostorových dat,

- koordinace využití leteckého a družicového snímkování území
. Litvy,
- zajištění metrologické služby pro geodetické a fotogrammetrické
přístroje,

- příprava normativů a norem v oboru geodézie, kartografie a bází
prostorových dat,

- koordinace mezinárodní spolupráce.
V roce 1992 byly připojeny 4 body základní polohové sítě do

systému EUREF (European Reference Frame). Následovalo zamě-
ření 48 bodů prvního řádu technologií GPS. V roce 1994 byl přijat
nový goedetický referenční systém LKS 94, založený na ETRS 89
(European Terestrial Reference System) elipsoidu GRS 80 (Geode-
tic Reference System) a Mercatorově transverzálním zobrazení
(UTM) se středním poledníkem 24°, podle doporučení Mezinárodní
geodetické asociace (lAG).
V roce 1997 byla vybudována síť GPS stanic 2. řádu, která zahr-

nuje 1026 bodů vzájemně vzdálených 7-10 km. Do konce roku 1997
bylo technologií GPS určeno mnoho dalších zhušťovacích bodů,
takže celkový počet bodů polohových geodetických základů je cca
4000. Na letišti ve Vilniusu byla zřízena permanentní stanice GPS
v roce 1996
V roce 1994 byly s finskou pomocí zaměřeny 3 absolutní tíhové

body. Nyní je postupně budována gravimetrická síť prvního řádu,
která bude mít 54 bodů. Pro účely geodynamického výzkumu budou
měření opakována v 51etém intervalu. Nivelační síť I. řádu je připo-
jována k UELN pomocí bodů začleněných do projektu EUVN (Eu-
ropean Vertical GPS Reference Network).
Základní geodetický a kartografický informační systém GKBlS

postupně zahrne databázi polohových nivelačních a tíhových bodů,
katalog mapových objektů, databáze map a leteckých snímků a ar-
chivní databázi. Předpokládá se využití vzdálenými uživateli pro-
střednictvím sítě Internet.
V současné době je 80 % území Litvy pokryto leteckými snímky

pro mapovací účely. Téměř na polovině území byly v letech 1995-96
vyhotoveny ortofotomapy v analogové i digitální formě za pomoci
švédské firmy Swedesurvey v rámci pomoci švédské vlády, a to 1267
listů v měřítku I : 10 000 a v měřítku I : 5000 pro některá města
(pouze v analogové formě).
Projekt obnovy topografických map I : 10 000 je od roku 1992

financován švýcarskou vládou včetně dodávky potřebných technic-
kých a programových prostředků do Fotogrammetrického ústavu
k Kaunasu. V roce 1994 byla podepsána dohoda s DMA (Defense
Mapping Agency) Spojených států na provedení leteckého snímko-
vání a topografického mapování I : 50 000 v rozsahu 144 mapových
listů podle standardu NATO (WGS84 - World Geodetic System,
UTM). Švédská vláda částečně financuje projekt švédské firmy Sa-
tellitbild, jehož cílem je dodávka zpracovaných digitálních obrazo-

vých záznamů z družic v měřítkách I : 50 000 a I : 100 000 v pro-
středí Arclnfo. V letech 1994--96 byly zpracovány záznamy z celého
území Litvy a ty pak vektorizovány v roce 1997 ve Švédsku do tvaru
tiskových podkladů (137 mapových listů) a z nich pak v roce 1998
vytištěny v Kaunasu polotónové mapy.
Nový zákon o autorském právu bude zahrnovat i ochranu digitál-

ních kartografických databází ve smyslu direktivy Evropské Unie
96/9/EC z II. 3. 1996.

Po delší odmlce podala opět Správa katastru a topografie Lucem-
burského velkovévodství zprávu o své činnosti. V roce 1994 pode-
psala dohodu o spolupráci s IGN v Paříži o vytvoření banky topo-
grafických a kartografických dat BD-L-TC na bázi digitalizace
aktualizovaných topografických map v měřítku 1 : 20000 (celkem
21 mapových listů) v prostředí Arclnfo. První praktické aplikace při
počítačové tvorbě tematických map byly zaznamenány v roce 1997.
V témže roce byla provedena aktualizace topografických map v mě-
řítku 1 : 20 000 a započalo vyhotovení jejich dalšího vydání tech-
nologií počítačové kartografie, a to jako pilotní projekt v rozsahu
2 mapových listů a ve spolupráci s IGN France.
Stále ještě trvá zájem o mapy v analogové formě na papíře. V roce

1997 bylo prodáno více než 21 tis. otisků topografických map a 2
tis. listů mapy I : 5000.
V rozsáhlé míře je využívána technologie GPS k obnově a zhuš-

tění základního i podrobného polohového bodového pole (zapojení
60 trigonometrických bodů dřívější sítě, 800 zhušťovacích bodů pro
připojení katastrálních map 24 obcí do národního geodetického re-
ferenčního systému).
Ve spolupráci s Belgickou královskou observatoří probíhala gra-

vimetrická měření k určení tvaru kvazigeoidu na území Lucembur-
ska a rovněž byly zjištěny ortometrické výšky 520 bodů stávající gra-
vimetrické sítě.
Správa katastru a topografie je též zodpovědná za měření na státní

hranici s Francií a SRN, kde došlo k místním výměnám části území.

Organizační členění maďarské zeměměřické a katastrální služby, pů-
sobící nyní v rámci Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova, je
stejné jako bylo popsáno autorem článku v GaKO, 1997, č. 3. Úkoly
navíc, ve srovnání s obdobným orgánem státní správy v ČR nebo
SR, jsou zejména tyto:
- organizace oceňování a ochrany půdy,
- organizace pozemkových úprav,
- dálkový průzkum Země pro účely zemědělství.
Byla zprovozněna databáze geodetických údajů EOVA o 44 tis.

bodech geodetických polohových základů. Podrobná databáze geo-
detických výškových základů EOMA obsahuje údaje o 44 tis. bo-
dech. 1100 bodů na vybraných nivelačních pořadech I. řádu slouží
k opakovaným měřením recentních pohybů zemské kůry.
V roce 1997 byla dobudována síť 1183 vybraných bodů geode-

tických základů s geocentrickými a zeměpisnými souřadnicemi zjiš-
těnými technologií GPS (OGPSH) a založena databáze údajů o nich.
Maďarský systém registrace půdy je víceúčelovým právním ka-

tastrem, který v jednom resortu sdružuje funkce Pozemkové knihy
a katastru nemovitostí. Obsahuje záznamy o parcelách, vlastní-
cích a jejich právech v počtu více než 7 mil. položek a vede
55 tis. katastrálních map v měřítkách od I : 1000 do I : 4000.
Pouze 4 % katastrálních map je v digitálním vektorovém tvaru.
Restituce půdy se v Maďarsku dotkla 60 % území státu, takže již
není reálné nadále udržovat staré katastrální mapy v souladu se
skutečností. Proto byl v roce 1997 vyhlášen národní katastrální
program, jehož cílem je vytvoření nových digitálních katastrál-
ních map na ploše 3 mil. ha.
Tato akce je financována zvláštním Úřadem komisaře pro národní

~atastrální program z prostředků poskytnutých maďarskou vládou.
Uplná komputerizace katastrálních map je jedním z cílů informač-
ního systému TAKAROS,jehož realizace je podporována prostředky
z fondu PHARE.
V rámci zavádění informačních technologií na pozemkových úřa-

dech jsou plněny tyto etapy:
- vytvoření lokálních sítí PC s více než 2500 osobními počítači
(1994--96),

- digitalizace více než 6 mil. listů vlastnictví (1994--97),
- instalace systému TAKAROS do okresních pozemkových úřadů
a US INFOCAM do městského úřadu v Budapešti (1997),

- realizace WAN intranetového typu TAKARNET propojením po-
zemkových úřadů navzájem a s centrální databází ve FŮMI (Fbld-
meresi Intézet) připojení externích uživatelů, např. bank, notářů,
veřejné správy apod. (1997-98),
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- vytvoření regionálních center prostorové informace při župních po-
zemkových úřadech a jejich marketingové strategie (1996-97),

- vytvoření systému řízení okresních pozemkových úřadů župními
úřady META (1998),

- příprava finančního plánu pro částečné samofinancování okresních
pozemkových úřadů na základě analýzy příjmů za dosavadní
služby (1998),

- příprava monitorovacího systému užívání půdy a účinnosti dotací
v resortu zemědělství, který je povinný pro členy EU (1998-99),

- dokončení topografických map I : 10000 pro potřeby regionálních
rozvojových programů a obnovy venkova (dosud chybí asi 16 %).
V Maďarsku je věnována velká pozornost normotvorné činnosti

a harmonizaci s předpisy Evropské unie. V r. 1997 byly zpracovány
normy: Digitální základní mapa a Výměnný formát pro geografické
informační systémy (na základě doporučení CEN TC 287). V témže
roce vstoupily v platnost zákon o registraci půdy a prováděcí vy-
hláška k zákonu o geodézii a kartografii.

Program celoživotního vzdělávání byl zaměřen na výcvik za-
městnanců pozemkových úřadů v užívání systému TAKAROS, ba-
kalářské studium zeměměřictví (v rámci programu EU TEMPUS)
a vzdělávání vedoucích pracovníků v moderních metodách řízení.

V Maďarsku rovněž přetrvává duplicita státních mapových děl pro-
civilní a vojenské účely v rozdílných geodetických referenčních
systémech (EOTR a UTMIWGS84). Na celém státním územíje k dis-
pozici civilní rastrová topografická mapa 1 : 100000 a na 70 % území
též ve vektorovém tvaru. Toto dílo doplňuje mřížový digitální mo-
del reliéfu o rozměrech 100 X 100 m.

Vojenská mapovací služba maďarské armády disponuje digitální
topografickou databází na základě digitalizace vojenské topografické
mapy 1 : 50 000 v prostředí Arclnfo a Maplnfo, dostupnou též na
CD-ROM. Současně byly vytvořeny dva typy mřížových digitálních
modelů reliéfu o rozměrech 10 X 10 m (DDM-IO) a 50 X 50
m (DDM-50).

Maďarská zeměměřická služba vyvíjí mimořádně aktivní činnost
v řadě mezinárodních vládních i nevládních organizací za evidentní
podpory státu, např. v CERCO, MEGRIN,J HG,> ICA,' ISPRS,4
IUGG5 a IAG, EUROGI,6 CEN TC 287,7EARSeL 8 v projektech CO-
RINE" a EUREF.

Dosavadní komplikovaná struktura nizozemské zeměměřické a ka-
tastrální služby velmi připomíná poměry v bývalé Československé
republice do roku 1954: o topografické mapování a odpovídající
báze geografických dat v měřítkách 1 : 10 000 až I : 500 000 pe-
čuje Topografická služba v resortu Ministerstva obrany, o geode-
tické výškové základy (nivelační sítě) Ministerstvo veřejných prací,
zatímco o geodetické polohové základy a katastr nemovitostí
(kromě registrace právních vztahů k nemovitostem) se stará veřejně
prospěšná nezisková organizace Kadaster, která je samofinancova-
telná.

Topografická služba dokáže pokrýt 40 % vlastních nákladů pro-
dejem svých produktů - dnes převážně bází geografických dat ve
vektorové nebo rastrové formě. Jejím hlavním úkolem je poskytovat
geografickou informaci pro potřeby nizozemské armády, a proto
produkty pro civilní účely jsou v zásadě odvozovány z vojenských
mapových děl a datových bází; poměr požadavků se však nyní vý-
razně obrací ve prospěch civilní sféry.

Úplná konverze konvenčních státních mapových děl středních mě-
řítek do digitální formy skončila v roce 1997 a nyní je hlavní po-
zornost soustředěna na údržbu databáze TOPlOvector. Ministerstvo
obrany nabídlo 50 % pokrytí potřebných výdajů, zatímco o druhou
polovinu se dělí hlavní civilní uživatelé - některá ministerstva,
správní úřady provincií a měst, vodního hospodářství a inženýrských
sítí.

Sílí tendence, aby v rámci armády byla zřízena menší země-
měřická složka a Topografická služba převedena do civilní sféry. Na-
značuje se reálná možnost fúze s organizací Kadaster se všemi dů-
sledky pro samofinancování. To se obráží i ve výrazném posílení
kapacit a výkonnosti oddělení pro marketing a obchod v této orga-
nizaci.

1) Víceúčelová evropská územně orientovaná informační síť
2) Mezinárodní federace zeměměřičů
3) Mezinárodní kartografická asociace
4) Mezinárodní společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum
') Mezinárodní unie geodetická a geofyzikální
6) Evropská střešní organizace pro geografickou informaci
') Technická komise o názvu Geografická informace
') Evropská asociace laboratoří dálkového průzkumu Země
") Koordinace informací o životním prostředí

Státní mapovací úřad (Statens Kartverk) oslavuje 225. výročí od
svého založení a při té příležitosti bylo otevřeno v roce 1997 králem
Haraldem V. museum tvorby map. V současné době označuje úřad
za prioritní 3 projekty:
- elektronickou silniční mapu Norska (dokončení 1998),
- elektronickou mapu pobřežních vod pro účely automatické navi-

gace lodí (dokončení 1998),
- dochvilný provoz a údržbu registrů katastru nemovitostí.

Činnost úřadu byla financována v roce 1997 z 65 % z prostředků
státního rozpočtu, z 15 % ze sdružených finančních prostředků od
hlavních uživatelů a zbytek tvoří vlastní příjmy, především za pro-
dej map, digitálních geografických dat a geodetických údajů.

Obrat od konvenčních map ke geografickým bázím dat si vyžádal
rozsáhlou rekvalifikaci zaměstnanců i uživatelů (930 osob v roce
1997) ve vlastním školícím zařízení. Do roku 2000 má být dokon-
čena bezešvá topologickovektorová databáze s obsahem topogra-
fické mapy v měřítku I : 50 000. Všeobecné rozšíření digitální geo-
grafické informace má být podpořeno norskou vládou, která za
spoluúčasti Statens Kartverk připravuje pro parlament tzv. Bílou lis-
tinu o geoinformační politice. Pokud jde o katastr nemovitostí v Nor-
sku, spravuje registr právních vztahů 99 místních soudů v působ-
nosti Ministerstva spravedlnosti a tuto databázi vede najatá soukromá
firma Tinglysingsdata a/s. Registr technických údajů o nemovitos-
tech GAB je tvořen stanicemi údržby dat na obecních a městských
úřadech (tyto úřady rovněž zajišťují katastrální mapování a zaměřo-
vání geometrických plánů), zatímco centrální databáze je spravována
Státním mapovacím úřadem a je aktualizována pomocí sítě WAN
každý večer. Propojení obou registrů funguje tak, že se koncovému
uživateli jeví jako jediný systém.

V souvislosti s reformou vyšších územních celků v roce 1998 se vy-
víjí i organizační struktura a působnost polské zeměměřické a ka-
tastrální služby, která je nyní velmi podobná situaci ve Slovenské re-
publice. Ústředním orgánem je od I. I. 1998 Hlavní úřad geodézie
a kartografie (60 zaměstnanců), v jehož čele je hlavní geodet Pol-
ska, jmenovaný vládou a podřízený ministru vnitra a veřejné správy.
Úřad přímo řídí dvě organizace: Ústav geodézie a kartografie (IGiK)
výzkumného a vývojového charakteru a Hlavní středisko geodetické
a kartografické dokumentace. Pouze metodicky pak řídí země-
měřická a katastrální pracoviště vojvodských úřadů (17), okresních
úřadů (300 pawiatów) a městských úřadů, kde je mj. vedena evi-
dence budova pozemků. Bývalé státní geodetické a kartografické
podniky byly privatizovány a zúčastňují se na geodetických a karto-
grafických pracích ve státním zájmu formou veřejných soutěží. Ty
jsou do značné míry financovány z Účelového fondu pro řízení geo-
detických a kartografických prací, do kterého plynou poplatky za ge-
odetické a mapové podklady pro realizaci veřejných zakázek i prací
pro veřejnost a právnické subjekty podnikatelské sféry.

V Polsku jsou dosud registrovány právní vztahy k nemovitostem
odděleně u orgánů příslušejících do resortu Ministerstva spravedl-
nosti. Hlavní úřad geodézie a kartografie vede intenzivní mezire-
sortní jednání k vybudování moderního informačního systému ka-
tastru nemovitostí, přičemž za určitý vzor je považován způsob
vedení katastru v České republice. Za postupnou transformaci stá-
vajícího registru budova pozemků je podle zákona o geodézii a kar-
tografii z 8. 8. 1996 zodpovědný hlavní geodet Polska.

Při objektivním porovnání současné kapacity státních orgánů země-
měřictví a katastru v Rakousku po ukončení reorganizace ve Spol-
kovém úřadu pro cejchování a zeměměřictví (BEV) je třeba mít na
zřeteli, že právní vztahy k nemovitostem jsou registrovány na 180
pracovištích Pozemkové knihy se 400 zaměstnanci, kteří působí u ob-
vodních soudů v resortu Ministerstva spravedlnosti. Rozsah katast-
rálních měřických prací (30 tis. geometrických plánů ročně) je ne-
srovnatelně nižší než v přibližně stejně velké České republice
(120-130 tis. GP ročně). Soubor popisných informací katastru se
týká II mil. parcel (v ČR více než 20 mil. parcel). V pokročilém sta-
diu je i digitalizace katastrálních map (70 %) proti pouhým 4 % v ČR.
Již několik let funguje počítačová síť vzdáleného přístupu hlavních
uživatelů ke katastrálním datům (v ČR až v roce 2000). Také bylo
ukončeno naplňování vrstev digitálního modelu území DLM (ob-
doba ZABAGEDIl) ve vrstvách vodstvo, silnice, železnice, objekty
letecké a vodní dopravy a administrativní hranice včetně příslušných
atributů (v ČR až počátkem roku 2001).

Státní rozpočet jíž po více let nezvyšuje, eventuálně snižuje ob-
jem mzdových prostředků, avšak zákon o státní službě zaručuje za-
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městnancům jejich postupy a zvyšování platů. Tyto důvody vedly
BEV k reorganizaci sekcí a odborů s výsledkem celkové úspory 300
pracovníků v letech 1996-98. Počet dosavadních okresních země-
měřických (katastrálních) úřadů byl redukován ze 78 na 40 a pra-
cuje v nich 1000 zaměstnanců. 500 zaměstnanců zajišťuje převážně
na hlavním pracovišti ve Vídni geodetické a kartografické činnosti
ve státním zájmu a 220 zaměstnanců metrologii (cejchování).
Hlavním úkolem zeměměřické části BEV je v současné době

správa bází geografických dat a jejich poskytování. Mezi ně náleží:
- digitální model území (DLM),
- kartografický model (státní mapová díla I : 50 000, I : 200 000
a I : 500 000 v rastrové formě),

- databáze geografických jmen (GEONAM),
- digitální katastrální mapy (DKM),
- digitální pozemková kniha (GBD),
- databáze geodetických údajů (polohových, výškových, tíhových).
BEV disponuje moderní linkou pro digitální fotogrammetrii a vy-

rábí barevné digitální ortofotomapy v měřítkách I : 2000, I : 2880,
I : 5000 a I : 5760 pro účely digitalizace katastrálních map a čer-
nobílé v měřítkách 1 : 5000, I : 10 000 a I : 25 000 pro naplňování
a údržbu digitálního modelu území (jsou vyhotoveny na 90 % území
státu).
Ve výhradní působnosti orgánu státní správy zůstávají:

- údržba a modernizace základních geodetických sítí,
- letecké měřické snímkování pro plnění úkolů BEV,
- tvorba, údržba, obnova a tisk státních mapových děl ve středních
měřítkách v dosavadní analogové formě (a to i pro veškeré potřeby
armády).
Menší redukce počtu pracovníků na tomto úseku byla umožněna

postupující elektronizací a komputerizací mnohých geodetických
a kartografických činností.

Řecko

Národní zprávu za rok 1997 presentovala pouze Řecká vojenská ze-
měpisná služba, v jejíž kompetenci je péče o geodetické základy,
státní mapová díla (zejména středních měřítek) a báze geografických
dat. Své služby a produkty poskytuje v tomto oboru i civilní sféře.
Pozoruhodný je rozsah údržby 1200 trigonometrických bodů, mě-
ření absolutním gravimetrem na 4 bodech sítě nultého řádu ve spo-
lupráci s NIMA/USA (National Imagery and Mapping Agency), mě-
ření aparaturami GPS pro účely evropského projektu EUVN
a digitální topografické mapování řecko-albánské hranice.
Moderními přístroji je zajišťován chod konvenční i digitální kar-

tografie mapových děl (I : 5000 v rámci projektu Mapování Řecka,
55 mapových listů v měřítku I : 50000, 12 mapových listů Vmap
level I v měřítku I : 250000 podle standardu NATO a další). V rámci
tvorby digitálního modelu reliéfu Řecka byl digitalizován výškopis
na 359 mapách 1 : 5000 a 41 mapách 1 : 50000. Dále bylo vyhoto-
veno 50 rastrových map v měřítku I : 100000 a 75 fotomozaik z ob-
razových záznamů z družic SPOT s rozlišením 10 m. Pozoruhodná
je i skladba rozpočtu: investiční výdaje 55 mil. GRD, neinvestiční
89,5 mil. GRD, vlastní příjmy z prodeje map 19,2 mil. GRD.

Severní Irsko

Pro finanční rok 1.4. 1997-31.3. 1998 si zeměměřická služba (Ord-
nance Survey) dala tyto úkoly:
- k dokončení projektu digitalizace map velkého měřítka v r. 2000
digitalizovat ve sledovaném období 1700 map (skutečnost I 788),

- vyhotovit 50 tis. geometrických plánů (skutečnost 79 991),
- zaregistrovat 24 tis. změn v topografické databázi (skutečnost
24541),

- uspokojit 95 % požadavků zákazníků na zaměření změn do 10jed-
notek během 3 pracovních dnů (skutečnost 100 %),

- vyřídit během 7 pracovních dnů 96 % objednávek na dodání map
velkého i malého měřítka (skutečnost 96,9 %),

- pokrýt 28 % výdajů OS tržbami z prodeje vlastních produktů a slu-
žeb (skutečnost 40,5 %).
Politicky významné je společné vydání autoatlasu celého irského

ostrova v měřítku I : 210 000 v kooperaci s Irskou zeměměřickou
službou OSI (Dublin). Existence topografické databáze umožňuje
efektivní tvorbu řady účelových map s využitím systému desktop
publishing.
Zajímavá je struktura vlastních příjmů OS: 22,9 % z prodeje pa-

pírových map, 21 ,2 % z 550 licenčních poplatků za copyright, 48,4 %
(!) za digitální kartografické produkty a 7,5 % za jiné služby na zá-
kladě kontraktů.
V roce 1998 bude poloprovozně zaveden systém AGFS automa-

tizovaného grafického zpracování polních měření na bázi GPS, elek-
tronických dálkoměrů a přenosného počítače s grafikou. Cílem je za-
měření a digitální zpracování změn v topografické databázi a jejich

dálkový přenos z terénu do ústředí. Plně operativní je linka digitální
fotogrammetrie, umožňující superimpozici a zaměření změn, ale též
výrobu ortofotomap a digitálního modelu reliéfu. Nachází významné
uplatnění při revizi map v měřítku I : 2500.
Velká pozornost je věnována personální politice, konkrétně re-

kvalifikaci, odbornému výcviku, kariérnímu rozvoji, dislokaci a pra-
covní kázni 185 zaměstnanců OS. Pohovory každého zaměstnance
s jeho nadřízeným se opakují každého půl roku. 33 % kapacity vý-
cviku je věnováno informačním technologiím, 26 % digitální karto-
grafické výrobě, topografickému mapování a fotogrammetrii.

Následující údaje se vesměs vztahují k období od července 1997 do
červenc~ 1998. V geodetických základech realizovaly orgány přímo
řízené Uradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej repub-
liky:
- údržbu 1285 trigonometrických bodů v sítích I. až V. řádu,
- údržbu 1538 nivelačních bodů v pořadech I. a II. řádu,
- údržbu 94 tíhových bodů,
- připojení 31 trigonometrických bodů I. řádu do Slovenské geody-
namické referenční sítě (SLOVGERENET),

- připojení 3 bodů do UELN.
V oblasti vydávání státních mapových děl bylo vytištěno 48 listů

Základní mapy (ZM) SR 1 : 10 000 (2 % území SR), 13 listů
I : 25 000 (3 % území SR), 15 listů Mapy okresů SR I : 50000
(19 % území SR), 8 listů Mapy krajů SR (100 % území SR) a Mapa
administrativního členění SR I : 400 000.
Pokračovalo naplňování digitální báze dat standardizovaných

jmen nesídelních geografických objektů z území 31 okresů, což před-
stavuje 40 % území SR. Začalo naplňování databáze geodetických
údajů o trigonometrických bodech, zatímco obdobná databáze nive-
lačních bodů je již naplněna z 80 % a bodů státní gravimetrické sítě
na 100 %. V pokročilém stadiu je projekt digitální rastrové ZM
1 : 10 000, kde z celkového počtu 2 769 mapových listů zbývá do-
končit v roce 1998 71 listů. V roce 1997 bylo zkušebně zahájeno na-
plňování topologickovektorové Základní báze pro geografický in-
formační systém v rozsahu 2 mapových listů.
Zvolna pokračuje i naplňování souboru geodetických informací

v informačním systému katastru nemovitostí. Z celkového počtu cca
40 tis. katastrálních map na území SR bylo dosud do formy vekto-
rové katastrální mapy převedeno 262 intravilánů a 254 extravilánů
pokrývajících 8 % státního území. Centrální databáze obsahuje
19mil. vět o 8,2 mil. parcel, budovách a vlastnických vztazích k nim.
V popisovaném jednoročním období bylo vyhotoveno 53 tis. geo-

metrických plánů, 172 tis. vkladů do katastru nemovitostí, 356 tis.
záznamů rozhodnutí jiných orgánů a vydáno 210 tis. veřejných lis-
tin s údaji o vlastnictví nemovitostí. Dosud bylo zahájeno 367 pro-
jektů komplexních pozemkových úprava v rozsahu 10 % přiřazeny
bonitované půdně-ekologické jednotky k parcelám katastru nemovi-
tostí.
První případ přímého napojení koncového uživatele na centrálni

databázi katastru nemovitostí byl realizován ve Slovenském pozem-
kovém fondu.

Ze srovnání s podrobnějšími údaji o organizační struktuře a finan-
cování Zeměměřického úřadu Slovinské republiky, uveřejněnými
v GaKO, 1998, č. 3, vyplývají tyto změny a doplňky:
Úřad včetně podřízených orgánů zaměstnává 589 zaměstnanců,

z toho v ústředí 54 zaměstnanců. Ve státních podnicích pracuje dal-
ších 560 zaměstnanců, z nichž 319 má úřední oprávnění. Výdaje v roce
1998 jsou z 90 % kryty ze státního rozpočtu, z 5 % sdruženým fi-
nancováním hlavních uživatelů a jen z 5 % vlastními příjmy. Hlavní
úkoly Úřadu specifikuje zákon o zeměměřických činnostech takto:
- obnova základních trigonometrických sítí,
- měřické a mapovací práce na státní hranici,
- správa registru budov,
- správa registru prostorových jednotek,
- správa pozemkového katastru včetně tvorby digitálních katastrál-
ních map,

- cyklické letecké měřické snímkování Slovinska,
- tvorba a údržba topografických map a výroba ortofotomap,
- správa topografických databází,
- činnost dokumentačního střediska.
V roce 1998 mají být realizovány důležité projekty mezinárodní

spolupráce:
- projekt modernizace Pozemkové knihy s podporou Evropské unie
(PHARE),

- projekt modernizace pozemkového katastru s využitím půjčky od
Světové banky,
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- podpis dohody o výměně geodetických a geografických dat s Itá-
lií a Rakouskem.
Ve Slovinsku již skončila digitalizace popisných informací v ka-

tastru a nyní je modernizována centrální databáze aplikací systému
ORACLE. Digitální katastrální mapy již pokrývají 30 % státního
území. 75 % kapacity 46 detašovaných pracovišť je nyní věnováno
údržbě digitálních map pomocí vlastního programového systému
LEDGER. Připravuje se doplnění digitálních katastrálních map or-
tofotografickou složkou v rastrové formě.
Registr budov je první součástí zamýšleného katastru budov ve

Slovinsku. Obsahuje geolokační data (identifikace na ortofoto-
mapě), základní data (počet podlaží, užitná plocha, způsob užívání,
rok výstavby) a data pro spojení s pozemkovým katastrem (číslo
parcelní) a s registrem popisných jednotek (číslo popisné). Odha-
duje se asi I mil. budov v celém státě, v roce 1998 má být doku-
mentováno cca 21 tis. budov fotogrammetricky a 24 tis. budov
pomocí digitální katastrální mapy (v obou případech je doplněno
šetřením v terénu).
Registr prostorových jednotek obsahuje základní objekty s růz-

nými topologickými významy:
areál: prostorová a statistická lokalita, sídlo, obec, katastrální území,

vyšší administrativní jednotka, stát
bod: (definiční) s číslem budovy.
Pomocnými objekty jsou školní obvody, volební obvody, obvody

působnosti různých dislokovaných pracovišť Zeměměřického úřadu
aj.
Registr prostorových jednotek je veden ve formě centrální data-

báze a jeho aktualizace probíhá v lokálních databázích na detašova-
ných pracovištích. Aktuální databáze je každodenně poskytována in-
formačnímu středisku slovinské vlády.

Zastřešující organizace zeměměřických úřadů 13 spolkových zemí
a 3 svobodných měst (Pracovní výbor zeměměřických správ zemí
Spolkové republiky Německo) poskytla soubornou národní zprávu,
ze které je mj. patrná podřízenost těchto úřadů různým ministerstvům
jednotlivých spolkových zemí. Převažuje Ministerstvo vnitra, kromě
Bavorska (financí), Sárska (životní prostředí), Bádenska- WUrttem-
berska a Hesenska (hospodářství) a všech 3 svobodných měst Ber-
lína, Hamburgu a Brém (senátor pro výstavbu).
Pracovní výbor (AdV) zahrnuje kromě 16 vedoucích zeměměřic-

kých úřadů ještě zástupce federálních ministerstev obrany, vnitra
a dopravy. V čele stojí president a v této funkci rotují postupně ve-
doucí 16 zeměměřických úřadů (1998 - Hamburg, 1999 - Berlín).
5 stálých pracovních skupin je orientováno na problematiku geode-
tických základů, mapování a kartografii, informační technologie, ka-
tastr nemovitostí a základní společné (např. legislativní) problémy.
Pracovní výbor (AdV) zastupuje orgány zeměměřictví a katastru

SRN navenek v mezinárodních vládních i nevládních organizacích.
Uvnitř zajišťuje koordinaci a jednotné provádění prací při vytvo-
ření celostátních informačních systémů (např. ATKIS, ALKIS) a re-
alizaci geodetických a kartografických akcí celoněmeckého roz-
sahu. Příkladem může být budování služby určování polohy pomocí
družic pro navigační i geodetické účely (SAPOS) nebo opatření,
že na topografických mapách v rozsahu měřítek od I : 25 000 do
1 : 200000 je ve všech spolkových zemích nadále vyznačována ki-
lometrová síť zobrazení UTM s aplikací ETRS 89.
V roce 1999 bude na celém území SRN v účinné spolupráci s vo-

jenskými orgány dokončeno naplňování databáze Uředního topo-
graficko-kartografického informačního systému ATKlS. Pro odvo-
zování digitálních kartografických produktů z ATKlS byla přijata
jednotná pravidla poskytování a oceňování geografických dat. Vše-
obecně známým se stalo centrum geodat ve Spolkovém úřadě pro
kartografii a geodézii (BKG) ve Frankfurtu nad Mohanem. Z jeho
zkušeností vyplývá, že dosud trvá větší zájem o kartografické pro-
dukty v rastrové než ve vektorové formě.
Ačkoli je již ve všech spolkových zemích Německa automatizo-

vána pozemková kniha (ALB) i katastrální mapy (ALK), oba infor-
mační systémy, vedené různými státními orgány, nejsou důsledně
p~opojeny. Proto je nyní aktuální celoněmecký projekt ALKIS
(Uřední informační systém katastru nemovitostí), jehož cílem je plná
integrace popisných a geodetických dat katastru ve formě obdobné
Zdokonalenému informačnímu systému katastru nemovitostí
v České republice.
Jiným celoněmeckým výzkumným projektem je využití metody

skenování území laserovým paprskem z leteckého nosiče za účelem
získání přesného digitálního modelu reliéfu.
Zajímavým údajem z národní zprávy SRN je fakt, že v kompe-

tenci zeměměřických úřadů většiny spolkových zemí je měření geo-
metrických plánů pro účely katastru a práce v oboru inženýrské geo-
dézie (v ČR je obojí ve výhradní působnosti komerční sféry).

Spanělsko

Podrobné údaje z národní zprávy za rok 1996 (GaKO, 1997, č. 3)
mohou být doplněny těmito novějšími informacemi:
V současné době má Národní zeměpisný ústav (IGN) 903 za-

městnanců státní správy a 36 zaměstnanců v komerčně orientova-
ném Národním středisku geografické informace (CNIG). Ústav je
podřízen Ministerstvu pro rozvoj a kromě obvyklých geodetických
a kartografických činností ve státním zájmu (které nezahrnují správu
katastru nemovitostí!) pokrývá i vědecké činnosti v oboru astrono-
mie a geofyziky (konkrétně seismologie).
Geodetický referenční rámec Iberijského poloostrova je tvořen

trojrozměrnou sítí GPS o 39 bodech (27 ve Španělsku a 12 v Portu-
galsku), které byly zaměřeny v rámci projektu IBERIA 95. Na něj
navazuje 1200 bodů sítě REGENTE zvolených tak, aby alespoň
1 bod byl umístěn na 1 mapovém listě topografické mapy v měřítku
I : 50 000. Jejich polohová přesnost je vyšší než 5 cm.
V roce 1997 byla zahájena služba rozhlasového šíření korekcí

k aplikaci diferenční metody GPS pro geodetické účely pomocí 85
stanic v pásmu FM. Vysílání pokrývá v současné době 70 % stát-
ního území. Ověřovací měření na bodech sítě REGENTE potvrdila
možnost dosažení relativní polohové přesnosti 1-3 cm a absolutní
přesnosti pro účely dopravní navigace okolo I m.
V současné době využívá výroba map již plně digitální technolo-

gie. Ve vektorové i rastrové formě jsou k dispozici topografické mapy
v měřítku I : 25 000 (pořízené novým stereofotogrammetrickým vy-
hodnocením dosud na 81 % státního území), z nich odvozené mapy
I : 50000 a na celém státním území jsou již k dispozici vektorové
i rastrové topografické mapy I : 200000, které jsou pravidelně ak-
tualizovány.
Výškopis je vyjádřen též ve formě mřížového digitálního modelu

reliéfu MDT25 v síti po 25 m (dosud na 88 % území) a MDT200
v síti po 200 m na celém státním území. Vytváří se digitální data-
báze multispektrálních družicových ortofotosnímků z kanálů 5,4 a 3
systému Thematic Mapper, a to v kladu mapových listů I : 500000,
I : 250000 a I : 100000, a zhotovují digitální barevné ortofotomapy
urbanizovaných zón v měřítkách I : 25 000 a I : 10 000 z leteckých
měřických snímků.
Pro zlepšení příjmové stránky rozpočtu IGN vyrábí a CNIG di-

stribuuje celou sérii turistických map a průvodců, plánů měst a re-
produkcí historických map. Distribuci významně napomáhá propa-
gační a prodejní činnost 43 regionálních poboček IGN a síť
soukromých distributorů. CNIG též poskytuje licence k použití di-
gitálních kartografických databází pro další podnikatelské využití.
Podíl různých produktů na dosažených příjmech v roce 1997 byl ná-
sledující: 47 % za papírové mapy a publikace, 37 % za digitální kar-
tografické produkty, 12 % za poskytnuté služby a licence a 4 % za
letecké snímky a jejich odvozeniny.

Svédsko

Švédsko procházelo v posledních 3 letech recesí ve výstavbě domů
a bytů a v pohybu nemovitostí vůbec. To způsobilo pokles poptávky
po službách katastru. Kromě toho zákon dovoluje od roku 1996,
aby úřady místní samosprávy organizovaly katastrální službu
v rámci své působnosti (zejména měření pro účely katastru nemo-
vitostí). Stát se podílí granty na stále menší části pokrytí výdajů
Státního zeměměřického úřadu (1995 - 43 %, 1998 pouze 30 %).
To vedlo mj. ke zřízení organizace Metria, která úspěšně konku-
ruje subjektům podnikatelské sféry ve veřejných obchodních sou-
těžích (v roce 1998 vyhrála 65 % soutěží na letecké snímkování,
geodetické práce v dopravním stavitelství a fotogrammetrické vy-
hodnocovací práce). Metria měla na počátku roku 1998 700 za-
městnanců, působících nejen v centru, ale zejména na 50 stálých
externích pracovištích.
Katastrální služba má ve stejném období 850 zaměstnanců,

z nichž 50 pracuje v ústředí v Giivle a 800 ve 21 regionálních ka-
tastrálních úřadech, které jsou řízeny 13 oblastními hlavními geo-
dety (někteří z nich řídí 2 úřady). Tyto úřady vedou jak soubor po-
pisných informací, tak i katastrální mapy - obojí v počítačovém
prostředí. Kromě zaměřování geometrických plánů zajišťují též jed-
noduché pozemkové úpravy. Přestože mohou využít vybrané správní
poplatky ke krytí vlastních nákladů, skončila v roce 1997 vlastní ka-
tastrální služba v deficitu.
S kladným hospodářským výsledkem však skončila Pozemková

a geografická informační služba spravující báze dat o 3,2 mil. ne-
movitostí, geografickou databanku, archivy geodetických údajů a le-
teckých snímků a informační systém o hypotékách. Disponuje 210
zaměstnanci, kteří pracují v ústředí v Giivle. Tato složka Státniho ze-
měměřického úřadu dokončila v roce 1997 digitalizaci Hospodářské
mapy v měřítku I : 10000, která ve venkovských oblastech též slouží
jako digitální katastrální indexová mapa. V zastavěných územích je
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nutno dokončit digitální katastrální mapy ve velkém měřítku do
konce roku 2003.
Ke sjednocení lokálních souřadnicových sítí jednotlivých obcí do

národního geodetického referenčního systému pokračuje zaměřo-
vání zhušťovacích bodů v průměrné vzdálenosti 5 km technologií
GPS v rámci projektu RIX 95. V roce 1997 byl zahájen provoz sítě
SWEPOS 21 stálých referenčních stanic GPS, umožňující určit po-
lohu s přesností okolo I m pro účely dopravní navigace a s několi-
kacentimetrovou přesností po počítačovém zpracování zaznamena-
ných áat.

Svýcarsko

Rok 1998 je zřejmě posledním rokem činnosti Federálního topo-
grafického úřadu ve Wabern v rámci podřízenosti Ministerstvu
obrany, neboť od I. I. 1999 se má spojit s Federálním ředitelstvím
katastrálních měření do jednoho orgánu s novým jménem. V roce
1997 měl úřad 180 zaměstnanců, kteří působili v oborech geodézie,
topografie, kartografie a reprodukce a ve 3 podpůrných službách -
obchodní, personální a informatické. Rozpočet na rok 1998 předpo-
kládá, že výdaje budou z 33 % pokryty vlastními příjmy, přičemž je
třeba zdůraznit, že úřad poskytuje výrobky a služby bezplatně fede-
rálním orgánům, armádě a vysokým školám.
V období 1996-1999 je postupně nahrazována klasická technolo-

gie tvorby a výroby map postupy počítačové kartografie a počítačo-
vého rastrového zobrazení. vývoj v oblasti aplikací technologie GPS
je nyní soustředěn na vybudování systému družicové navigace do-
pravních vozidel (projekt SWIPOS) a využití diferenční metody GPS
pro digitální geodetická měření s centimetrovou přesností (projekt
AGNES).

Geodetické a kartografické činnosti ve státním zájmu jsou v Turecku
delimitovány mezi civilní a vojenské orgány tak, že práce souvise-
jí~í se správou katastru nemovitostí organizuje Generální ředitelství
registrace pozemků a katastru, zatímco veškeré práce související
s geodetickými základy a topografickým mapováním vykonává
Hlavní velitelství mapování při Ministerstvu obrany.
Projekt řízení základní sítě 700 GPS-stanic je v běhu. Dosud bylo

stabilizováno 66 % vybraných bodů a na 50 % provedeno určení po-
lohy i připojení k existující nivelační síti. Vzhledem k nedostatečné
přesnosti dřívější základní gravimetrické sítě byla navržena nová síť,
tíhová kalibrační základna a absolutní body. Fundamentální měření
již byla skončena a nyní probíhají gravimetrická měření na ostatních
bodech sítě.
Vybavení fotogrammetrického pracoviště bylo doplněno náku-

pem digitálních a analytických přístrojů a zařízením pro zpracování
digitálních obrazových dat z leteckých i kosmických nosičů. Sorti-
ment vytvářených map je velmi široký: od map v měřítku I : 1000,
I : 2000 a I : 5000 pro potřeby veřejné správy, přes 3. aktualizaci
topografických map I : 25 000, 2. aktualizaci topografických map
I : 50 000 a I : 100 000, revizi map I : 50 000 stereofotogramme-
trickým vyhodnocením snímků z družice SPOT, až po nové vyhod-
nocení topografické mapy 1 : 25 000 s využitím blokové aerotrian-
gulace a kinematické metody GPS k určení prostorové polohy
projekčních center. Byl zahájen pilotní projekt k ověření polního
systému sběru topografických dat DGPS, který sestává ze základní
stanice a 5 pohyblivých stanic na autech typu Rover. Nákup dvou
dalších systémů DOPS se připravuje.
V oblasti digitální kartografické produkce a geografických data-

bází jsou v běhu tyto projekty:
- digitální topografická mapa I : 25 000 a 1 : 250 000,
- registr geografických jmen,
- sestykování digitálních vrstevnicových map Turecka,
- vytvoření Vmap level I na CD č. 86 pro území Turecka,
- vytvoření národní geografické databáze I : I 000 000,
- návrh národního výměnného formátu geografických dat.

Kromě základních informací o činnosti orgánů a organizací Hlavní
správy geodézie, kartografie a katastru (Ukrgeodezkartografija),
uvedených v GaKO, 1998, Č. 3, obsahuje národní zpráva z roku 1998
tyto zpřesňující údaje:
Ústřední orgán má 49 zaměstnanců, Státní geodetický inspekto-

rát, který především udílí úřední oprávnění k vykonávání země-
měřických činností má 9 zaměstnanců. 3500 zaměstnanců (z toho
49 % žen) pracuje v 27 podřízených organizacích.
Soukromá sféra sestává z 1300 soukromých a státních podniků;

úřední oprávnění ve stejném počtu byla vydána především podni-
kům a jen v 10 % případů jednotlivým osobám. Zeměměřické práce

v soukromé sféře jsou převážně vykonávány pro potřeby katastru ne-
movitostí a pozemkových úprav.
Výdaje resortu Hlavní správy jsou z 59 % kryty ze státního roz-

počtu. Největší podíl na příjmech tvoří prodej plánů měst, tematic-
kých map a atlasů. Tato kartografická činnost je dosud převážně v pů-
sobnosti státních orgánů.
Bylo ukončeno budování astronomicko-geodetické sítě, která má

nyní 5933 bodů I. a 2. řádu, 108 geodetických základen a 256 La-
placeových bodů. Relativní polohová přesnost sousedních bodů této
sítě je 10 cm. Absolutní hodnota tíže byla změřena na 14 bodech zá-
kladní gravimetrické sítě a ukončeno gravimetrické mapování celé
Ukrajiny a Černého moře v měřítku I : I 000 000. Šelf při pobřeží
Černého moře byl zmapován v měřítku I : 10 000 a Azovské moře
v měřítku I : 25 000.
V resortu je věnována pozornost i konstrukci originálních foto-

grammetrických přístrojů, zejména analytického přístroje Stereoa-
nagraf-6 a digitální fotogrammetrické stanice Delta. Nacházejí vy-
užití v katastrálním a topografickém mapování nebo při registraci
digitálního modelu reliéfu.
Při tvorbě koncepce katastru nemovitostí využívá Ukrajina ze-

jména programů zahraniční pomoci Kanady a Švédska. Hraje též dů-
ležitou roli ve Společenství nezávislých států (bývalých sovětských
svazových republik). Generální ředitel Ukrgoedezkartografii A.
Bondar je od června 1998 předsedou mezistátní rady pro koordinaci
geodetických prací II členských zemí, kterou tvoří představitelé ci-
vilní i vojenské zeměměřické služby. Její doporučení respektují
i vlády těchto zemí, což lze ilustrovat i na příkladě Ukrajiny, kde
vládní nařízení definuje např.:
- program geodetických a kartografických prací na léta 1998-2002,
- pravidla autorské ochrany kartografických děl,
- využívání geodetických údajů a topografických map,
- využití technologie GPS v geodézii, kartografii, při leteckém sním-
kování a v katastru nemovitostí!

Zeměměřická služba Velké Británie (Ordnance Survey) dosáhla ve
finančním roce 1997/98 dalšího rozvoje a zkvalitnění svých služeb
i vynikajícího výsledku hospodaření: celkové výdaje na činnost této
organizace byly z 97 % (!) kryty vlastními příjmy. Úspěch zvolené
a důsledně aplikované strategie stát se vedoucím subjektem na poli
geoprostorových a topografických dat, spojujícím mapování a in-
formační technologie, je evidentní ze srovnání několika základních
ukazatelů ve finančních rocích 1992/93 a 1997/98 (tab. I - viz
str. 40).
V únoru 1998 byl dokončen program PRISM spočívající ve vy-

bavení 450 zeměměřičůltopografů přenosným polním zařízením
PRISM pro záznam změn prostorových geodat (údržbu map) a je-
jich vektorové zpracování a začlenění do topografické databáze
přímo v terénu s dálkovým nočním přenosem do centrální databáze.
Cílem je, aby změna byla k dispozici uživateli databáze do 48 ho-
din. Součástí zařízení je v ruce držená přenosná aparatura GPS a gra-
fická stanice ve formě notebooku.
Informace o produktech a službách Ordnance Survey jsou k dis-

pozici na stránkách WWW (asi 14 tis. dotazů měsíčně) a též na spe-
ciálním CD-ROM.
230 000 map velkých měřítek (I : 1250 ve městech, I : 2500 v ze-

mědělské krajině a I : 10000 v souvisle zalesněné nebo zemědělsky
nevyužívané krajině) bylo vektorizováno během 7 let (1991-1997)
a tak vytvořena bezešvá Národní topografická databáze. Ta umož-
ňuje vytvářet nové formy výstupů, např. mapy s libovolně zvoleným
výřezem či rozměry anebo snímky z map, kde je objekt zákazníka
umístěn právě uprostřed výřezu mapy.
Další významnou akcí je digitalizace 400 000 otisků historických

map z území Velké Británie od roku 1860 a jejich záznam na CD-
ROM. Londýnský hasičský sbor a orgány civilní obrany využívají
rastrovou mapu I : 10000 Londýna a okolí k registraci požárů a eko-
logických havárií a ke sledování a řízení pohybu hasičských vozů.
Novým produktem OS je tzv. Landplan - papírová mapa v měřítku
I : 5000 nebo I : 10 000, která vzniká z digitálně vyhotovených tis-
kových podkladů vytvořených generalizací Národní topografické da-
tabáze. Vyhotovuje se na zakázku, s kladem a rozměry mapových
listů podle přání zákazníka.
I ve Velké Británii jsou případy pirátského zneužívání Národní to-

pografické databáze bez úhrady licenčních poplatků (v období
1997/98 bylo odhaleno na 400 případů!). Kjejí ochraně jsou použí-
vány např. kryptogramy.
Z řady hledisek je Ordnance Survey považována za předobraz ná-

rodních mapovacích služeb evropských států na počátku 3. tisíciletí

Ing. Jiří Síma, CSc.,
ČÚZK
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Finanční rok 1992/93 1997/98
Pokrytí vlastních nákladů 65 % 97 %
Splnění objednávek na dodání map v určeném čase 90 % map I : 50 000 94,9 % všech map středních měřítek

během 7 dní během 5 dní
Počet zaměstnanců 2327 1846

V dňoch 23. až 25. 9. 1998 sa uskutočnili v kongresovom centre
Wiesbadenu (Nemecko) 82. nemecké geodetické dni. Na podujatí sa
zišlo 1920 účastníkov, 46 prednášatefov a 225 vystavovatefov. Zú-
častnila sa ich aj 4-členná delegácia z Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky. Z najpodnetnejších poznatkov zís-
kaných na podujatí vyberáme nasledujúce témy:
Giinter Hein, dekan Fakulty stavebníctva a geodézie Vojenskej

univerzity v Mníchove, v prednáške Čo príde po GPS a GLONASS
uviedol, že v posledných rokoch má v geodézii osobitný význam pri
spresňovaní určovania polohy bodov využívanie satelitnej techniky.
Vysoká presnosť a spofahlivosť prijímačov GPS (Global Positioning
System) stále v šir~ej miere uspokojuje požiadavky geodetov a mno-
hých ďalších profesií. vývoj na tomto úseku predstavil stručnou cha-
rakteristikou využiti a existujúcich systémov GPS a GLONASS (Glo-
baln.aja navigacionnaja systema sputnikovaja) v porovnaní
s pnl?ravovaným systémom EGNOS (European Geostationary Na-
vIg~tlOnOverlay System). Tento vývoj smeruje v Európe k vytvo-
remu perspektívne jediného civilného satelitného navigačného
systému 2. generácie (GNSS-2). Na vytvorenie systému boli pod zá-
štitou ESA (European Space Agency) spracované štúdie a sú usku-
točňované experimenty.
.ESA, .EU~OCONTROL (European Organization for the Safety of

Alr NavIgatlOn) a Európska komisia sa pripravujú uzatvoriť "tripar-
titu", ktorá zabezpečí doplnenie GPS a GLONASS pre Európu spo-
mínaným systémom EGNOS, s jeho realizáciou v rokoch 1998 až
2001. Realizácia tohto systému sa vykoná na báze doplnenia 2 sa-
telitov - nad východnou časťou Atlantického oceánu a nad Indickým
oceánom. Satelitný navigačný systém 2. generácie GNSS-2 sa pred-
pokladá realizovať v rokoch 2001 až 2002.
Robert Strauss, vedúci sekcie geodetických základov spoločnosti

AdV (Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Lan-
der der Bundesrepublik Deutschland) z Wiesbadenu, predniesol re-
ferát na tému Sučasný stav a ďalší vývoj geodetického servisu ur-
čovania polohy pomocou satelitov v Nemecku - systém SAPOS
(Satellitenpositionierung dienst). Konštatoval, že v roku 1994 vznikli
pri krajských zložkách AdV expertné skupiny odborníkov pri refe-
renčných stanici ach GPS. V roku 1995 bol i tieto skupiny združené
do celonemeckého spoločenstva. Pod jeho gesciou sa v máji roku
1998 uskutočnilo v Hamburgu I. SAPOS sympózium, kde sa pred-
mesh, prekonzultovali a odporučili ďalšie postupy pri realizácii
systému SAPOS. Zo zámerov tohto postupu vyplýva postupné za-
vedeme:
- serv!su na určovanie polohy v reálnom čase s presnosťou I až 3 m,
- servISUna vysokopresné určovanie polohy v reálnom čase s pres-
nosťou I až 5 cm,

- precízneho geodetického servisu na určovanie polohy s presnos-
ťou od I cm,

- vysokoprecízneho geodetického servisu s denným meraním a vy-
hodnocovaním polohy z 20 referenčných staníc z územia Nemecka
v medzinárodnej terestrickej sieti ITRF (International Terrestrial
Reference Frame).
Prednášateľ podrobne špecifikoval technické vybavenie, ktoré

je potrebné na jednotlivé, vyššie uvedené kategórie servisov, vrá-
tane počtu a rozmiestnenia stálych pozemných staníc. Záverom
sa hovorilo o ďalších prepodkladaných krokoch na zdokonale-
nie predmetných servisov, zabezpečujúcich okrem vyššej pres-
nos ti a rýchlosti získavania polohových údajov, aj napr. vyšší kom-
fort.

Heinz Habrich a Kurt Herzberger, z Frankfurtu nad Mohanom,
v prednáške na tému GPS - Centrum údajov pre Európu vy-
chádzajú zo skutočnosti, že realizácia terestrických referenčných
systémov sa v súčasnosti praktizuje vyhodnocovaním pozorovaní
permanentných staníc GPS. Tento proces začal spolu so zriadením
CIGNET (Cooperative International GPS Network) v roku 1988.
S vytvorením medzinárodného servisu GPS IGS (International GPS
Service) sa v roku 1992 začal trojmesačnou testovacou kampaňou
zúčastňovať na súbornom vyhodnocovaní údajov nielen postupne sa
rozširujúci počet permanentných staníc GPS, ale tiež počet inštitú-
cií, ktoré sa na tomto procese zúčastňujú.
Spolkový úrad kartografie a geodézie (Bundesamt fUrKartograp-

hie und Geodasie) v súčasnosti buduje vo Frankfurte nad Mohanom
Centrum údaj ov pre Európu IGS. Prostredníctvom INTERNET sa
tam denne prenášajú pozorované údaje z permanentných staníc GPS
v Európe, ktoré sú k dispozícii IGS a na realizáciu výpočtov refe-
renčných systémov.
V súčasnosti sú čoraz viac časovo ohraničené pozorovacie kam-

pane nahrádzané permanentnou činnosťou prijímačov GPS. V tej sú-
vislosti vidia autori veľkú prnežitosť a efektívnosť celého procesu
zberu údajov z permanentných staníc GPS sústrediť do jediného eu-
rópskeho centra, ktorým by mala byť budované centrum vo Frank-
furte nad Mohanom. Cestou INTERNET by sa nielen dodávali údaje
z jednotlivých permanentných staníc do tohto centra, ale tiež by bol i
k dispozícii tieto údaje pre všetkých oprávnených záujemcov, najma
na výpočty terestríckých referenčných systémov v európskom re-
gióne .
Georg Weber, Matthias Becker a Peter Franke, Frankfurt nad

Mohanom, v referáte na tému GPS - permanentná sieť v Ne-
mecku a v Európe uviedli, že Spolkový úrad kartografie a geo-
dézie v Nemecku zabezpečuje okrem iného pod označením GREF
(Germany REference Frame) od roku 1995 prevádzku národnej sie-
te permanentných staníc GPS. Táto sieť staníc slúži na realizáciu
trojrozmerného referenčného systému v Nemecku. V predmetnej
súvislosti je nevyhnutné uvažovať v intenciách európskej terestric-
kej siete ETRF (European terrestrial Reference Frame), či celo-
svetovo sa aktivizujúceho Medzinárodného servisu GPS IGS s re-
alizáciou medzinárodnej terestrickej siete ITRF. Autori v príspevku
popisujú súčasný rozsah a štatút siete a jej predpokladaný vývoj.
Denne vyhodnocované údaje a ich permanentné poskytovanie
exemplárne dokazujú ich využívanie v geodézii, na navigáciu a na
ďalšie potreby. Vypočítané súradnice staníc v sieti GREF majú
presnosť 3 mm a výšková presnosť sa pohybuje okolo 10 mm. Kon-
štatujú, že táto sieť, v dostatočnej miere pokrývajúca územie Ne-
mecka permanentnými stanicami GPS, poskytuje svojim potenciá-
10m množstvo využitia v praxi a v oblasti vedecko-technického
rozvoja.
Pre názornosť uviedli štandardné vybavenie stanice:

- prijímač GPS Trimble 4000 SSI s geodetickou anténou,
- počítač Pentium PC, minimálne s 2 GB-ovým pevným diskom,
- softvér OS/2 prevádzkový systém, GNREF - stanicový softvér,
príp. Windows-NT prevádzkový systém, GPS Base - stanicový
softvér,

- komunikácia: Poly PM - softvér na komunikačný systém, Ana-
logmodem, príp. ISDN - modem, príp. priamo spojením INTER-
NET,

- nezávislé elektrické napojenie,
- zaznamenávanie teploty, vlhkosti a tlaku,
- poistka pred vypnutím hardvéru,
- výstup RTCM na korekciu údajov DGPS.
V ďalšej časti prednášatelia zhodnotili vznik, vývoj a súčasný stav

Európskej siete EUREF - Permanent. Poukázali na skutočnosť, že
táto sieť má vyše 65 staníc v 21 krajinách. Asi 40 % z týchto staníc
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nie je začlenených do siete IGS. Cestou INTERNET sa výsledky po-
zorovaní prenášajú do centra pri Spolkovom úrade kartografie a geo-
dézie vo Frankfurte nad Mohanom a do centra pri Národnom geo-
grafickom inštitúte v Paríži. Poukázali na problémy súvisiace
s denným vyhodnocovaním preberaných údajov z lokálnych analy-
tických centier. Centrálne spracované údaje využíva napr. Centrum
cestných a železničných komunikácií v Berne, Astronomický ústav
Univerzity v Auftragu a pod.
Záverom poukázali aj na problémy pri koordinácii toku údajov

medzi jednotlivými sieťami roznych kategórií (národných, kontinen-
tálnych, globálnych) a potrebu riešenia týchto problémov. V uvede-
nej súvislosti odporúčajú sústreďovať a koordinovať aj riešitel'ské ka-
pacity, ktoré sa zaoberajú predmetnou problematikou v jednotlivých
krajinách, či kontinentoch.
Rolf Harbeck, vedúci projekčnej skupiny poskytovania geogra-

fických údajov nemeckej strešnej organizácie DDGI (Der Deutsche
Dachverband fUr Geoinformationen), sa v prednáške Geografické
informácie - aktuálna úloha doby alebo tovar? zaoberal otázkou
načrtnutou v názve. Náš život a posobenie závisí od Zeme a pozna-
nie priestorových vzťahov umožňuje ju ovládať. Dnešok a budúcnosť
nám poskytuje rýchle a flexibilné metódy modelovania povrchu
Zeme, popisovanie a lokalizáciu procesov uskutočňovaných na nej.
Geoinformácie neslúžia len pre geografiu v užšom slova zmysle.
Geodézia vidí Zem predovšetkým z geometrického hl'adiska. Ná-
stupom digitálneho sveta sa zrazu stali geografické údaje cennou
"surovinou", ktorá sa stáva predmetom komerčného a trhového zá-
ujmu.
Geografické údaje sú nasadzované v štátnej správe, v komunál-

nej štruktúre a v privátnom sektore. Stávajú sa rutinou v cestných
navigačných systémoch, v plánovacom dopravnom systéme, v tu-
ristických a informačných centrách, ďalej pre plánovanie, výrobu,
políciu a pre protipožiarne, protipovodňové, prognostické a bez-
pečnostné účely. Geodetický základ je nevyhnutný na úseku spra-
vovania cestnej, železničnej a vodnej siete, sídelných a priemysel-
ných ploch, prírodného a antropogénneho pokryti a ploch. Odhaduje
sa, že z celkového objemu geografického informačného systému
predstavuje základná báza geografických údaj ov 20 % objemu a po-
diel tematických vrstiev na nej nadviazaných predstavuje až 80 %
objemu.
Zretel'né sú tri typy modelu reálneho sveta, a to digitálne objek-

tové modely reliéfu, digitálne značkové topografické mapy a obra-
zové digitálne ortofotomapy. Svoj význam si aj v budúcnosti udržia
analógové výstupy týchto digitálnych modelov, tj. mapy vytlačené
ofsetom alebo na tlačiarni priamo z bázy údajov.
Štátny sektor v Nemecku nastúpil do sveta geoinformačných

systémov v 70-tych rokoch. Od roku 1990 sa buduje ATKIS - Amt-
Iiche Topographisch-Kartographische Informationssystem a v záve-
rečnej koncepčnej fáze sa nachádza ALKIS - Amtliche Liegen-
schafts-Informationssystem. V predošlých rokoch sa začalo
diskutovať o integrácii ATKlS a ALKlS, v prvom rade o zmluvných
a cenových pravidlách, ktoré by boli platné pre celé Nemecko. Na
pode AdV sa vedie dialóg medzi používatel'mi v komunálnej sfére,
v krajskej a spolkovej štátnej sfére a v privátnej sfére. V máji 1998
bola na jeho AdV po dlhých diskusiách zverejnená nová jednotná
paleta produktov ATKIS, čím bol i stanovené jednotné stredné a dl-
hodobé ciele pre jednotlivé krajiny Nemeckej spolkovej republiky.
Ide o tieto modely:

Digitálne modely reliéfu
Digitálny základný model reliéfu (Basis-DLM)
Digitálny model reliéfu 50 (DLM 50)
Digitálny model reliéfu 250 (DLM 250)
Digitálny model reliéfu 1000 (DLM 1000)

Digitálne topografické mapy
Digitálna topografická základná mapa I : 10 000/1 : 25 000
(DTK 10/25)
Digitálna topografická mapa I : 50 000 (DTK 50)
Digitálna topografická mapa I : 250 000 (DTK 250)
Digitálna topografická mapa I : I 000 000 (DTK 1000)

Digitálne ortofotomapy
podl'a jednotných spolkových štandardov.

Zámerom týchto aktivít je vytvorenie jednotnej geoinfraštruktúry
v spolkovej republike, zloženej zo 16 krajín, a tým sa pripraviť na
budúcu jednotnú európsku a svetovú geoinfraštruktúru. V Nemecku
silnie názor, že oblasť geoinformatiky by mala patriť do kompeten-
cie spolkovej republiky, čo by si vyžadovalo zmenu ústavného zá-
kona. Existuje tu zodpovednosť štátu za neutrálnu geoinformačnú
bázu a aplikáciu nových možností, ktoré pribúdajú vývojom nových
informačných a komunikačných technológií.

V r~mci odbornej exkurzie účastníci cesty navštívili Katastrálny úrad
(KU) v Bad Schwalbachu patriaci do Krajského úradu Rheingau-
-Taunus. Uvedený kraj má 195000 obyvatel'ov a posobnosť na území
8I1 km2.

V rámci kraja Rheingau-Taunus sú zriadené dva KÚ, a to KÚ
v Bad Schwalbachu a KÚ v Rudesheime nad Rýnom, ktoré organi-
začne podliehajú Hessenskému ministerstvu pre hospodárstvo, do-
pravu a rozvoj krajiny.
KÚ v Bad Schwalbachu má 12 administratívnych zamestnancov,

20 odborných zamestnancov, 12 robotníkov - figurantov, 2 učňov-
geod~tov a 5 meračských skupín.
KU v Rudesheime nad Rýnom má 4 administratívnych zamest-

nancov, 15 odborných zamestnancov, 6 robotníkov - figurantov, 2
učgov - geodetov a 5 meračských skupín.
KU vykonáva tieto činnosti:
- zisťovanie priebehu hraníc,
- vyhotovovanie geometrických plánov,
- vyhotovovanie polohopisných plánov na stavebné zámery,
- oceňovanie nehnutel'ností,
- odborné poradenstvo,
- vytyčovanie a zameriavanie stavieb,
- geodetické merania,
- katastrálne mapovanie,
- tvorbu topografických máp,
- vlizbu na pozemkovú knihu.
Kataster nehnutel'ností ponúka vol'né plochy, prieluky a súčasne

k všetkým parcelám a budovám vydáva povinné potvrdenie
o sposobe užívania pozemku a vlastníckych vzťahoch. Podáva in-
formácie pre občanovo pozemkoch (možnosť kúpy pozemku na
stavbu rodinného domu, cenové relácie a pod.). Ďalej spravuje a ak-
tualizuje údaje:
- o vlastníkoch (číslo pozemkovoknižnej vložky, meno, vlastnícky
podiel, titul nadobudnutia),

- o parcelách (číslo parcely, adresa, sposob užívania, výmera par-
cely, bonita pody, označenie mapového listu).
Vektorové pozemkové mapy, ktoré poskytuje KÚ, obsahujú všetky

informácie z analógových pozemkových máp. Poskytujú však vačší
komfort a presnosť. Grafické informácie sú logicky štruktúrované do
objektov, uložené v roznych vrstvách a dovol'ujú individuálnu se-
lekciu. Pri zvláštnych požiadavkách zákazníka je možné ku grafic-
kým informáciam priradiť alfanumerické informácie. Ďalšou výho-
dou vektorových pozemkových máp je vol'ný klad mapových listov
a volitel'ná mierka údajov pozemkovej mapy.
Kataster nehnutel'ností je spravovaný programovým vybavením

SICAD firmy Siemens - Nixdorf.
Údaje vektorových pozemkových máp sú v nasledujúcich formá-

toch: EDBS, DXF, HPGL, CGM, FCD, JGRES.
Na predaj časti pozemkov je potrebné ich zmerať a vyhotoviť geo-

metrický plán. KÚ vykonáva merania a spracúva podklady pre kúpne
zmluvy a zápis do pozemkovej knihy. Na základe podkladov z ka-
tastra vykonáva omedzníkovanie a obnovu vlastníckych a správnych
hraníc. Ďalej na potreby stavebných povolení vyhotovuje poloho-
pisné plány s potrebnými údajmi. Súčasne vykonáva vytýčenie
stavby na základe schválenej projektovej dokumentácie a vydáva po-
tvrdenia o ich vytýčení. Po realizácii stavby vyhotovuje zmeranie,
ktoré sa zakresl'uje do katastra nehnutel'ností. akrem uvedených me-
raní vykonáva aj geodetické činnosti počas výstavby a poskytuje in-
formácie o inžinierskych sieťach. Tým je zabezpečená kvalita a ser-
vis "z jednej ruky".
Oddelenie správy cien - znaleckých posudkov vedie zbierku kúp-

nych cien zo všetkých zaregistrovaných zmlúv. Na týchto základoch
sa určuje cena pozemku alebo cena nájmu pozemku. KÚ podáva in-
formácie o týchto cenách. akrem toho ročne vyhodnocuje plochy
a trh s pozemkami.
KÚ spracováva, spravuje a predáva topografické mapy a napr. his-

torické mapy, mapy na vol'ný čas (pešia turistika, cyklistika) a pod.
Súčasťou 82. nemeckých geodetických dní bola aj rozsiahla vý-

stava Intergeo '98. Zúčastnilo sa na nej 225 vystavovatel'ov, zá-
stupcov popredných svetových firiem z oblasti výroby geodetic-
kých prístrojov a pomocok, výpočtovej a zobrazovacej techniky,
informačných, komunikačných a geoinformačných technológií.
V rámci podujatia sa konalo plenárne zasadnutie Nemeckého
(strešného) zvazu pre geografické informácie (DDG). Usporiada-
telia zorganizovali množstvo sprievodných akcií a odborných ex-
kurzií. 83. nemecké geodetické dni sa uskutočnia v Hanoveri I. až
3.9.1999.

Ing. Nadežda Nikšová,
ÚGKKSR
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Seminár "Geodézia
vo vysokohorskom prostredí"

Katedra geodetických základ ov (KGZ) Stavebnej fakulty (SvF) Slo-
venskej technickej univerzity (STU) v Bratislave a Geodetický a kar-
tografický ústav (GKÚ) Bratislava organizujú v dňoch 8. a 9. 6. 1999
v Strbe - Tatranskej Štrbe (okres Poprad) seminár s medzinárodnou
účasťou na tému

TATRANSKÉ ŠTÍTY - GEODÉZIA
VO VYSOKOHORSKOM PROSTREDt.

Program seminára je zameraný na:
- históriu geodetických meraní vo Vysokých Tatrách,
- aplikáciu geodetických techník vo vysokých horách,
- špeciálne otázky spracovania geodetických meraní vo vysokohor-

skom prostredí,
- problémy sledovania geodynamickýchjavov voVysokých Tatrách.

Odborným garantom seminára je doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD.,
vedúci KGZ SvF STU a organizačným garantom je Slovenská spo-
ločnosťgeodetov a kartografov (SSGK) - pobočka pri GKÚ Bratislava.

Uzávierka prihlášok účasti a názvov referátov na seminár je 31. 3.
1999. Podrohné informácie možno získať na adresách:

Katedra geodetických základov Stavebnej fakulty STU
Radlinského II. 813 68 Bratislava
telefón 00421-7-394401, fax 00421-7-325 476,
e-mail: mojzes@svť.stuba.sk

SSGK - pohočka pri Geodetickom a kartogratickom ústave
Chlumeckého 4. 827 45 Bratislava
telefón 00421-7-4333 6188, fax 00421-7-4342 751 I,
e-mail: zaklady.gku@netlah.sk

Ing. lán Vtmko,
VÚGK v Bratislave

Univerzálna meracia stanica Leica
TDM 5000

Vodohospodárska výstavba, š. p., Bratislava, je majitel'om štandard-
ného motorizovaného teodolitu s dial'komerom Leica TDM 5000 -
univerzálnej meracej stanice (obr. 1).

Uvádzame základné technické údaje:

Meranie uhla
Jednotka (výberová) 400 gon, 360°
Obrazovka (čítanie) 0,01 mgon, 0,1"
Štandardná odchýlka Hz 0,2 mgon, 0,6"

V 0,2 mgon, 0,6"
Presnosť merania uhla 0,15 mgon, 0,5"
Automatický výškový index
Nastavenie presnosti oe; 0,3" (O, I mgon)
Dodávka energie
Batéria GEB 87 12V/l,2 Ah, NiCd
Teplotný rozsah
Pracovný od -20°C do +50 °C
Uskladnenia od -40 °C do +70 °C
Motor
Presnosť pozície 0,2 mgon
Rýchlosť otáčeni a 50 gon/s
Dial'komer
Absolútna štandardná odchýlka I mm + 2 ppm
Čas merania 3 s
Dosah s I (3) hranolom (mi)
Atmosférické podmienky
Zlé 1,2 (1,5) km
Stredné 2,5 (3,5) km
Výborné 3,5 (5,0) km

Ďalšie údaje
Najkratšia vzdialenosť 1,7 m
Zvačšenie ďalekohl'adu 32-násobné
Svetlosť (priemer) objektívu 42 mm
Hmotnosť prístroja bez statívu a batérie 8,2 kg

Ing. Marián Beňák,
Vodohospodárska výstavba, š. p..

Bratislava

Nové vydanie Mapy krajov SR
1:200 000 a Mapy okresov SR
1 :50000

Úvod

Jednou z hlavných úloh Úradu geodézie, kartografie a katastra Slo-
venskej republiky (ÚGKK SR) vyplývajúcich zo zákona Národnej
rady (NR) Slovenskej republiky (SR) Č. 215/1995 Z. z. o geodézii
a kartogratii je tvorba, aktualizácia a vydávanie máp územného
a správneho členenia SR. Nariadením vlády SR Č. 258/1996 Z. z.,
ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich
jednotlivé okresy SR (ďalej len "nariadenie vlády") sa legalizovalo
nové územné a správne usporiadanie SR. Nariadením vlády došlo
k zásadnej zmene dovtedajšieho správneho usporiadania SR, pretože
vznikli nové vyššie správne celky - kraje, v celkovom počte 8 a po-
čet niŽŠíchsprávnych celkov - okresov - sa zdvojnásobil z 38 na 79.
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Na tak výrazné administratívne zmeny bolo treba s primeraným ča-
sovým odstupom reagovať a poskytnúť najma štátnej správe, verej-
nej správe, samospráve miest a obcí, ako aj ďalším záujemcom
vhodné mapové diela, ktoré by zobrazovali aktuálny stav nových
správnych celkov a priebeh ich hraníc.
ÚGKK SR túto úlohu splnil tak, že v druhom polroku 1997 vy-

dal nový mapový titul Mapa krajov 810venskej republiky
1 : 200 000 pre všetkých 8 krajov a v období november 1997 až de-
cember 1998 realizoval prepracované vydanie Mapy okresov 810-
venskej republiky 1 : 50 000 pre všetkých 79 okresov.
Pri realizácii edičného počinu sa vychádzalo z predpokladu, že

štátna administratíva, odborná i široká verejnosť príjmu mapové ti-
tuly, ktoré sa nebudú zásadne odlišovať od tých, ktoré sa v nedávnej
minulosti v značnom rozsahu používali a osvedčili sa.

Koncepcia obsahu MK 200 sa postavila na maximálnom možnom
využití obsahu bývalej Administratívnej mapy krajov 1 : 200 000
(AM~ 2(0) vydávanej do roku 1990 (pozri Katalóg máp. 3. vyda-
nie. UGKK SR 1993, str. 30). Polohopis MK 200 pozostáva zo zná-
zornenia sídiel, komunikácií, vodstva, porastu, administratívnych
hraníc, hraníc katastrálnych území, hraníc národnych parkov a ich
ochranných pásem a hraníc chránených krajinných oblastí. Výško-
pis je znázornený vybranými bodmi terénu s údajmi nadmorských
výšok. Názvy sídiel, vodstva, vrchov, geomorfologickýchjednotiek,
chránených území, ako aj názvy okolitých štátov sú uvedené zásadne
v štandardizovanej podobe.
Vzhradom na charakter MK 200 podrobne a prehradne je spraco-

vaná hierarchia sídiel a hraníc z hTadiska ich administratívneho vý-
znamu. Značkou i typom písma sú zvýraznené mestá so sídlom kraj-
ského úradu, okresného úradu, mestského magistrátu, mestského
úradu a vyznačené sú aj časti miest. Pri obciach sa rozlišuje či ide
o samostatnú obec alebo o časť obce, odlíšená je tá časť obce, kde je
sídlo obecného úradu a znázornené sú všetky miestne časti a samoty
(sídelné lokality) v súlade s posledným vydaním Štatistického lexi-
kónu.
Obsahový prvok administratívnych hraníc sa člení na štátnu hra-

nicu, krajskú hranicu, okresnú hranicu, obecnú hranicu a hranicu vo-
jenského obvodu. Hranice územných a správnych jednotiek sú do-
plnené hranicami katastrálnych území a dvoma najvyššími
kategóriami chránených území v súlade so zákonom NR SR č.
287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, a to národný park a chrá-
nená krajinná oblasť.
Oproti obsahu predchádzajúcej AMK 200 došlo k jedinej zásad-

nej obsahovej zmene v tom, že MK 200 sa doplnila o hranice obcí
a hranice katastrálnych území, čím sa podstatne uTahčila orientácia
v častiach obcí a ostatných nesamostatných sídlach. Najednoznačnú
identifikáciu spolupatričnosti častí obcí slúžila doposiaT paralelne
s AMK 200 vydávaná Mapa administratívneho rozdelenia Sloven-
skej republiky 1 : 200 000 (MAR 200) obsahujúca len signatúry sí-
diel, hranice územných a správnych jednotiek a hranice katastrál-
nych území (pozri Katalóg máp. 3. vydanie. ÚGKK SR 1993, str.
31). Takto nová MK 200 nahradila v plnej miere dva mapové tituly,
pritom čitateTnosť obsahu sa neznížila - Spojenie obsahu dvoch ti-
tulov vykonané v súlade s pripomienkami používateTov AMK 200
i MAR 200 je kompenzované tzv. "redukovanou verziou" MK 200,
ktorá obsahuje len sídla, administratívne hranice a komunikácie. Vy-
chádzalo sa tu zo skúseností, že štandardný obsah MK 200 nie je pre
určitú časť používateIov, resp. na niektoré účely potrebný a že po-
stačí jeho verzia redukovaná o vodstvo, plochy porastov, body te-
rénu a chránené územia.
MK 200 okrem hlavnej mapy, znázorňujúcej územie príslušného

kraja a časť územia priTahlých krajov až po rám mapového listu, ob-
sahuje tiež taburku s prehTadomvšetkých okresov patriacich do kraja
s údajmi o počte obcí, rozlohe v km2, počte obyvateTov (k 31. 12.
1995) a hustote obyvateIov na km2. Tabul'ku doplňuje zoznam všet-
kých miest nachádzajúcich sa v danom kraji a v danom okrese s úda-
jom o počte obyvateTov (k 31. 12. 1995). Vo vornom priestore rámu
mapového listu je zobrazená prehTadnámapka SR v členení na okresy
so zvýraznením územia príslušného kraja.
MK 200 sa rozmnožila ofsetovou tlačou na kvalitný, hladený pa-

pier vo formáte prisposobenom vel'kosti územia toho-ktorého kraja.
MK 200 pozostáva len zo 7 mapových Iistov, pretože Bratislavský
kraj a Trnavský kraj sú z úsporných dovodov znázornené spoločne
na jednom mapovom Iiste. Časť tlačového nákladu je zložená do for-
mátu A4, časť zostáva vo forme plochých hárkov. MK 200 má ne-
pravú obálku pre každý kraj v inej farbe, na ktorej je uvedený názov
mapového titulu, názov kraja a prehTadná mapka SR so zvýrazne-
ním príslušného kraja.
MK 200 sa predáva v sieti mapových služieb Geodetického a kar-

tografického ústavu Bratislava (GKÚ) v uvedených dvoch varian-
toch obsahu. Prvky obsahu sú tak separované do tlačových podkla-
dov, že umožňujú akúkoTvek kombináciu prvkov obsahu, čo možno
vykonať na základe osobitnej požiadavky objednávateTa.
Obsah, forma, zásady tvorby, obnovy, vydávania a dokumentácie

MK 200 sú ustanovené v závaznom technickom predpise Smernice
na tvorbu, obnovu a vydávanie Mapy krajov Slovenskej republiky
1: 200 000 (S 74.20.74.15.13), ktorý je verejnosti taktiež prístupný
prostredníctvom siete mapových služieb.

MO 50 je osvedčený mapový titul, ktorý sa vytvoril v začiatkoch
sedemdesiatych rokov montážou tlačových podkladov Základnej
mapy SR 1 : 50 000 (ZM 50) do formátu vhodného pre ten-ktorý
okres a účelnou redukci ou obsahu mapového podkladu. Do roku
1990 sa z každého bývalého okresu vydalo niekoTko aktualizova-
ných i nezmenených vydaní, čo potvrdilo opodstatnenosť vydáva-
nia takéhoto mapového titulu. Určitú diskusiu vyvolala mierka
mapy, pretože plošne veTké okresy (napr. Rimavská Sobota, Ban-
ská Bystrica alebo Nové Zámky) sú vytlačené na dvoch mapových
listoch, čo sťažuje používanie mapy. Preto sa pokusne vydali v mier-
ke 1 : 100000. Najskor okres Banská Bystrica v roku 1974 a s ča-
sovým odstupom v roku 1995 ďalších pať okresov, menovite Ga-
lanta, Lučenec, Prievidza, Rožňava a Trnava. Tento mierkový
variant však nevyvolal želateTnú odozvu používaterov, a preto
ÚGKK SR rozhodol, že nové územné a správne usporiadanie SR sa
zobrazí opatovne v podrobnosti mierky 1 : 50 000, jednotne pre
všetky okresy.
S odstupom času došlo aj k zhodnoteniu obsahu MO 50 a na

základe získaných poznatkov sa rozhodlo, že povodný obsah
MO 50 sa doplní o chránené územia a doležité štatistické údaje
týkajúce sa daného okresu. Z toho dovodu sa každé ďalšie aktua-
lizované vydanie povodného okresu označuje ako "prepracované"
kým v prípade novovzniknutého okresu ide vždy o 1. vydanie. Ob-
sah, forma, zásady tvorby, obnovy, vydávania a dokumentácie
novej MO 50 sú ustanovené v závaznom technickom predpise
lnštrukcia na tvorbu, obnovu a vydávanie Mapy okresov Sloven-
skej republiky 1 : 50000 (174.20.74.15.11) v znení dodatku č. 1
(ďalej len "lnštrukcia").
PodTalnštrukcie obsah MO 50 pozostáva z polohopisu, výškopisu

a popisu. Polohopis tvoria sídla, komunikácie, vodstvo, porasty a hra-
nice. Výškopis je znázornený bodmi terénu s údajom nadmorskej
výšky. Popis pozostáva predovšetkým z geografického názvoslovia
uvádzaného zásadne v štandardizovanej podobe.
Pri celoplošnom vydaní MO 50 v rokoch 1997 a 1998 sa akcen-

tovalo nové územnosprávne usporiadanie štátu, to znamená, že
každý mapový list obsahuje aktuálny stav správnych hraníc a hra-
níc katastrálnych území, ako aj aktuálne hierarchické postavenie
sídiel. lntenzívny záujem spoločnosti o ochranu životného pros-
tredia evokoval spracovateIa i vydavatera MO 50 doplniťjej obsah
aj o hranice dvoch najvyšších kategórii chránených území, a to ná-
rodných parkov a chránených krajinných oblastí s korešpondujú-
cim názvom chráneného územia (doplnenie obsahu o ďalšie kate-
górie chránených území može byť predmetom diskusie medzi
používatefmi a tvorcami MO 50). Nové, prepracované vydanie MO
50 je oproti predchádzajúcemu vydaniu rozšírené o taburku obsa-
hujúcu zoznam miest, obcí a ich častí nachádzajúcich sa na územi
okresu s údajom o počte obyvateTov a rozlohe územia, a tiež zoz-
nam katastrálnych území s údajom ich výmery. Hlavnú mapu do-
plňuje prehTadná mapka SR s farebným zvýraznením príslušného
okresu a kraja.
VzhTadom na značné rozdiely v plochách okresov a ich priesto-

rovej dispozícii (napr. okres Levice je devaťkrát vačší ako okres Ky-
sucké Nové Mesto) lnštrukcia pripúšťa, že niektoré okresy mažu
byť vytlačené na dvoch mapových listoch, a to tak, že sa územie
okresu rozdelí na dve rovnaké časti, a to buť sever-juh alebo vý-
chod-západ. Táto skutočnosť je vyznačená priamo na obálke, a tiež
pri stykovom ráme mapových listov. MO 50 má nepravú obálku
s farebnou podtlačou, v rámci kraj a rovnakou pre všetky okresy
(zhodnou s farbou príslušného kraja MK 200) a medzi krajmi od-
lišnou. Na prednej strane je uvedený názov titulu, názov okresu
i názov príslušného kraja. Prednú stranu graficky dotvára prehTadná
mapka SR so zvýraznením príslušného okresu a kraja. Na zadnej
strane nepravej obálky je vyznačený klad ZM 50, z ktorých je prí-
slušná MO 50 zostavená. Ofsetová tlač je vykonaná na kvalitnom
hladenom papieri. Tlačový náklad tohoto vydania sa stanovil di-
ferencovane od 250 do 900 výtlačkov podTa predpokladaného od-
bytu. Časť tlačového nákladu je zložená do formátu A 4, časť sa po-
nechala vo forme plochých hárkov. Celý mapový titul MO 50
pozostáva len zo 71 máp, pretože okresy Bratislava I až V sú spra-
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cované a vytlačené spoločne, tak ako aj okresy Košice I až IV s okre-
som Košice - okolie.

Distribúciu a predaj MO 50 vykonávajú rovnako ako MK 200 ma-
pové služby GKÚ. Podrobnejšie informácie o predaji MO 50, ale
aj ostatných mapových titulov, sa uvádzajú na každom výtlačku
MO 50.

Záver

Obsah oboch predstavených titulov MK 200 i MO 50 je koncipo-
vaný tak, aby poskytol základné a najd61ežitejšie informácie o zo-
brazovanom území všetkým stupňom štátnej správy a samosprávy.
Nie je prehustený informáciami tematického charakteru, čo však ne-
vylučuje možnosť spracovania akéhokorvek iného mapového titulu
na podklade niektorej z uvedených máp, v prípade, že niektorý z po-
užívatefských subjektov požiada o spracovanie tematického mapo-
vého diela a bude schopný jeho obsah definovať a spracovanie fi-
nančne zabezpečiť.

Aktivita ÚGKK SR uvedenými dvoma vydavatefskými aktami ne-
končí, pretože závazné technické predpisy ukladajú vydavatefovi
realizovať obnovené (aktualizované) vydania v závislosti na predaji,
resp. frekvencii zmien a v prípade rozsiahlych celoplošných zmien
v územnom a správnom usporiadaní (obdobne ako v roku 1996) naj-
nesk6r do jedného roka po účinnosti týchto zmien.

Ing. Dušan Fičor;
ÚGKKSR

Velice aktivní Institut geodézie a důlního měřictví Hornicko-geolo-
gické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě
(IGDM VŠB - TU) uspořádal spolu se Společností důlních měřičů
a geologů (SDMG) ve dnech 14.-16. září 1998 v Malenovicích (část
Zlína) za početné účasti odborníků z tuzemska i ze Slovenska a Pol-
ska již 6. důlně měřickou konferenci.

Důlní a těžební činnost - na našem území s velmi významnou
a bohatou historií - je nedílnou součástí lidské existence a civili-
zace zanechávající dlouhodobě pozitivní i negativní stopy v kra-
jině iv životním prostředí a stylu. Hlavní okruhy konference byly
voleny tak, aby 19 přednesených referátů co nejlépe pokrylo ak-
tuální měřickou problematiku minimalizace negativních vlivů
a související optimalizaci řízení. Obsahem jednání byly zkušenosti
ze zavádění moderních technologií do měřické praxe provozova-
ných důlních podniků, poznatky (v rámci důlního měřictví nově
se ustavující) vědní disciplíny zabývající se vlivy dobývání na po-
vrch a dále problematika starých či opuštěných důlních děl. (U tzv.
starého díla není poslední majitel či provozovatel znám nebo ne-
existuje, kdežto tzv. opuštěná díla byla vyražena nebo vyzmáhána
po roce 1945.) Referáty jsou publikovány vždy v mateřském ja-
zyce autora. Pořadatel věnoval jeden výtisk neprodejného sbor-
níku (123 s. + 18 s. dodatku) do knihovny Výzkumného ústavu geo-
detického, topografického a kartografického ve Zdibech, kde se
s ním mohou všichni zájemci o tento specifický obor seznámit.
V dalším textu se proto omezím jen na stručný přehled obsahu
sborníku.

V prvním okruhu referoval RNDr. 1. B ártek (Ingstav Brno
a. s.) o geodetických pracích, prováděných při přípravě a výstavbě
kanalizací a kolektorů otevřenými výkopy nebo tzv. bezvýkopo-
vými technologiemi (protlaky, štítované nebo klasické štoly). Se-
veročeské Doly a. s. Chomutov - Doly Nástup Tušimice (DNT)
patří s 45 km2 dobývacího prostoru a 13 km2 výsypek k největším
těžebním lokalitám republiky. Pro zajištění velkoplošného mapo-
vání a výpočty kubatur se od roku 1970 používá letecká foto-
grammetrie, od roku 1985 se snímkuje 1O-12x ročně. Značný ob-
jem pozemních měřických prací pro signalizaci a zaměření
vlícovacích bodů byl významně redukován roku 1996 zakoupením
aparatury GPS Trimble 4400. Ing. S. Dejl (DNT) informoval
o provozu v režimu Fast Static a v režimu Real-Time Kinematic
po zavedení radiového přenosu dat v roce 1997. Doc. J. Schenk

(IGDM) hovořilo měřických metodách použitelných na poddolo-
vaném území, studovaných v rámci úkolu GA ČR. Vlivy poddolo-
vání se na povrchu šíří až do vzdáleností rovných čtyřnásobku
hloubky dobývání. V textu je porovnávána metoda GPS s polygo-
nometrickou metodou a metodou rajónů s využitím totálních sta-
nic. Přechodem k druhému tematickému okruhu je příspěvek Ing.
M. Vrubela (DNT) o nasazení automatizovaného monitorova-
cího systému pro měření a vyhodnocování posuvů v nestabilních
oblastech DNT. Základem jsou totální stanice TC 1600, TCA 1800
a TC 1100 firmy Leica, pracující běžně v intervalu observací I ho-
dina.

Okruh přednášek o vlivech poddolování zahájili Dr. i n z. S.
Duzy a Dr. inz. H. Kleta (Politechnika Slaska, Gliwice) re-
ferátem o deformacích povrchu terénu v územích intenzivního a ne-
rovnoměrného hornického využívání a o teoretických modelech
prognózování z hlediska geomechanických procesů. Doc. A. Gr-
mela (VŠB-TU Ostrava, Institut geologického inženýrství) svůj
příspěvek věnoval ochraně zdrojů podzemních vod v oblastech
vlivů dobývání. Za určitých podmínek vzniká poklesová kotlina,
v níž působení charakteristických pohybů a přetvoření v čase ex-
ponenciálně klesá a mizí zhruba do 5 let po ukončení těžby. Text
je doložen popisem praktických sledování (od r. 1991) v oblastech
hornoslezské pánve Doubrava-Špluchov a Karviná-Staré Město.
Prof. L. Kunák a Ing. K. Havlice (oba TU Košice) pojed-
nali o modelování báňských škod v poddolovaném území. Součástí
je předpověď vývoje a vytvoření lokálního informačního systému
(US) hornické krajiny, který by byl subsystémem Informačního
systému o životním prostředí MZP SR. Projektováním likvidačních
prací vytěžených povrchových dutin se zabývali Mgr. inz. A.
Kubanski (GEOREM, Sosnowiec) a prof. J. Zych (PS, Gli-
wice). Z technických ekonomických, hydrologických a dalších hle-
disek je diskutována možnost ukládání např. elektrárenských po-
pílků. Význam dokládá skutečnost, že polská Hornoslezská uhelná
pánev zabírá zhruba II 500 km2 s kubaturou více než 100 mil. m3•

Systémovým pojetím účinků poddolování na hornickou krajinu (se
složkami antroposféra, hydrosféra, pedosféra) se ve svém přís-
pěvkuzabývalDoc. J. Novák, vedoucílGDM. Doc. VI. Sed-
lák (TU Košice) svůj text orientoval k teorii obsahu modelu de-
formačního vektoru, který nejlépe popisuje charakter deformace
a je východiskem pro odpad jejího vývoje. Problémem při opako-
vaných měřeních, na jejichž podkladě je vektor určen, je znehod-
nocení některých z referenčních i měřených bodů. Prof. J. Zych
(PŠ Gliwice) se zabýval teoretickými modely předpovědi vertikál-
ních a horizontálních posunů, které v převažující míře vychází z ge-
odetických měření a diskutoval příčiny rozdílů mezi teoretickými
a empirickými hodnotami posunů. Srovnání skutečných a prognó-
zovaných poklesů v centrální části poklesové doliny, konkrétně
v dobývacím prostoru Louky Dolu ČSM, poskytl společný referát
Ing. O. Solicha (Důlní škody, a. s., Stonava) a Ing. K. Ko-
nesze a Ing. Z. Mučky (ČMDa. s.-DůIČSM,Stonava).Zvy-
hodnocení měření poklesů, které se nivelací provádí od roku 1969,
vyplývá, že první poklesy se začínají projevovat už po jednom mě-
síci od zahájení těžby, ve středu kotliny jsou skutečné poklesy větší
nežli očekávané (1,9 m respektive 1,75 m), na okrajích je tomu na-
opak. Je uváděna závislost velikosti poklesů na Qočtu dobývaných
slojí. Na tento text navazuje příspěvek Ing. J. S táfa (Důl ČSM,
Stonava) o výškových měřeních v dobývacím prostoru Dolu ČSM
ve Stonavě.

V dodatku sborníku jsou zveřejněny dva příspěvky, týkající se to-
hoto druhého tematického okruhu. Příspěvek prof. I. Cerného
(Ostrava) se týká projevů hornické činnosti po ukončení dobývacích
prací a jejich technického sledování. Tato otázka je i z ekonomic-
kého hlediska velmi aktuální v souvislosti s rychlým uzavíráním hlu-
binných dolů v Ostravsko-karvinském revíru (OKR) v situaci, kdy
dosud nebyla na vládní úrovni vyhodnocena energetická bilance ČR.
Doc. J. Síma (ŽU Žilina) referovalo geodetických měřeních de-
formací liniových staveb (mostů, železničních tratí, případně objektů
s prostorovou skladbou) na poddolovaných územích. V textu jsou ci-
továny nejvýznamnější práce včetně přístrojového vybavení a roz-
borů přesnosti.

Důlně měřická inventarizace starých důlních jam a štol v OKR
zahajuje přehled posledního tematického okruhu. Autor Ing.
J. Klát (Báňský výzkum, poradenství a ekologie, Ostrava) podal
přehled historie hornické činnosti v OKR (začíná rokem 1782 na do-
lech hlučínského panství, hlubinné dolování od r. 1835, v jižní části
však až od r. 1963) a uvedl nebezpečí plynoucí z ekologické zátěže
hornického území starými jámami (deformace území, výrony plynů,
propadnutí). Uvedl tři důlněměřické inventarizace jam a štol z let
1929-31, 1973 a po roce 1991 a jejich měřické podklady (např. Ot-
tův souřadnicový systém v ostravské části revíru po r. 1859, celore-
vírní triangulace v letech 1949-50 se zavedením S-JTSK). Pro čte-
náře může být zajímavý výsledek poslední z nich, podle které se
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v OKR nachází 581 jam (z nichž 2 jámy jsou činné a 35 se nachází
ve stadiu likvidace), 65 štol a 5 štol s neznámou polohou. Ing. M.
KI vaňa (SD a. s. Chomutov - DNT) informovalo starých hlubin-
ných důlních dílech v jihozápadní výchozové oblasti severočeské
hnědouhelné pánve. Těžba započala v 18. století s rozvojem v 19.
století (hloubka 10-35 m, u velkých dolů až 70 m), ukončena byla
1959 v Radvanicích. Na povrchu se stará díla projevují trychtýřovi-
tými poklesy hloubky až 2,5 m, mnohá z nich byla odkryta povr-
chovou těžbou. Starými (opuštěnými) důlními díly v Jeseníkách, po-
čínajíc kutacími pracemi Keltů ve 2. st. př. n. I. (zlato, grafit, železné
rudy), se zabývali spoluautoři Ing. 1. Kočandrle, CSc. (Geolo-
gie Rýmařov) a Doc. M. Tyrner (IGDM). Je provedeno zatřídění
sledovaných děl ve vztahu ke geologii ložisek (k největšímu roz-
sahu došlo v 15.-16. st. a při těžbě Fe rud v 18.-19. st.), ve vztahu
k životnímu prostředí a součástí je i klasifikace podle stupně ne-
bezpečnosti. S poznatky se zajišťováním starých a opuštěných důl-
ních a průzkumných děl ve Východočeském regionu seznámil
přítomné Ing. 1. Vondráček (Obvodní báňský úřad, Trutnov).
Region zahrnuje části evropské geologické jednotky Český masiv.
Autor se podrobně zabývá historií povrchového i hlubinného do-
bývání četných nerostů a dochovanými památkami - těžba stříbr-
ných rud je na Českomoravské vysočině a v Posázaví doložena roku
1265, některá historická důlní díla (např. v katastrálním území
Stříbrné hory a Mírovka) jsou registrovanými kulturními památ-
kami.

Nezbývá než konstatovat, že se pořadatelům i autorům podařilo
připravit zajímavou a užitečnou akci. Podle tiráže je sborník určen
i jako učební pomůcka i posluchačům oboru inženýrské geodézie
a důlního měřictví IGDM.

Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
katedra speciální geodézie FSv CVUT v Praze

Pardubicko na situačních a orientač-
ních plánech

Téměř přesně po roce se dne 30. září 1998 konala vernisáž výstavy
"Pardubicko na situačních a orientačních plánech" ve Státním okres-
ním archivu (SOkA) Pardubice, která volně navazovala na loňskou
úspěšnou expozici "Pardubicko na mapách a plánech" (viz Geo-
detický a kartografický obzor č. 1/98, str. 16). Stejní autoři výstavy
a publikace jako v roce 1997 (RNDr. Václav Hovorka, PhDr., Vla-
dimír Hrubý, Mgr. Jana Poddaná) se soustředili na dvě linie vývoje
situačních a orientačních plánů. Jednu představují plány města
a vesnic z 18. a první poloviny 19. století, druhou potom historické
plány panských dvorů z počátku 18., 19. a první poloviny 20. sto-
letí.

Výstava nabízela odborné veřejnosti i všem ostatním zájemcům
o historickou kartografii exponáty nejen z pardubického Státního
okresního archivu, ale i ze Státního ústředního archivu v Praze, Stát-
ního oblastního archivu v Zámrsku, Státního oblastního archivu
v Praze a Rakouského státního archivu ve Vídni (Vojenský archiv).
Šest rakouských kartografických dokumentů tak bylo poprvé před-
staveno české veřejnosti. V Pardubicích se po dobu měsíce října pre-
zentovalo padesát sedm unikátních historických plánů, většinou do-
chovaných v jediném exempláři. Převažovala ručně provedená
kolorovaná díla, s výjimkou litograficky vyhotovených a vytištěných
orientačních plánů. V Čechách se staly plány od 17. století běžnou
součástí kartografické produkce. První dochované doklady této
tvorby na Pardubicku pocházejí již z druhého desetiletí 18. století.

Expozice obsahovala barokní situační plány měst, městeček
a obcí, které především znázorňovaly vojenskou pevnost Pardubice
v období od první třetiny do sedmdesátých let 18. století. Dále zde
byly vystaveny situační, regulační a orientační plány měst a obcí Par-
dubicka s územním, stavebním a průmyslovým vývojem Pardubic
po roce 1850 do počátku 20. století. Závěrečnou částí byla karto-
grafická dokumentace panských dvorů, mj. i světoznámého hřebčína
v Kladrubech nad Labem a přidružené selmické hříbárny (tzv. Fran-
tiškov).

Na počátku výstavy byly umístěny dva plány od měřiče Jana Jo-
sefa Schwantlea z roku 1719 "Dorf Wally" (Valy u Přelouče), kde
použil tradičních prostředků soudobé kartografie - vesnická archi-

tektura byla provedena v typickém axonometrickém pohledu, bylo
doplněno měřítko, označení světových stran a podrobný komentář.
Další dvě kartografická rukopisná díla z roku 1727, "Wes Biela"
(Rohovládova Bělá) a "Miestys Bohdanecz" (Lázně Bohdaneč) od
tehdejšího hejtmana Václava de Bossi, sloužila k evidenci židov-
ských obydlí v zástavbě obývané křesťany a umístěných v blízkosti
kostelů. Zobrazení bylo provedeno jako schematický půdorys obcí
s pohledem na ně "z ptačí perspektivy", tehdy v kartografii oblí-
bené.

Největší soubor barokních plánů na Pardubicku je spojen se síd-
lem komorního panství - městem Pardubice. V současné době je
známo deset těchto děl vojenských kartografů z 18. století. Šest
plánů je dnes uloženo ve Vojenském archivu ve Vídni, jeden plán
v Berlíně a pouze tři jsou v českých sbírkách. Půdorys města je
schematický, bez požadavku na přesnost a skutečný stav. Hlavní
zájem byl soustředěn na zákres existujících starých a výstavbu no-
vých opevnění a vyznačení významných staveb. Doprovodný text
je v němčině až najedinou výjimku, kdy se objevuje v nápisu a v le-
gendě francouzština. Na některých starších plánech chybí měřítko.
Obecně nezachovávají orientaci vůči světovým stranám tak, jak to
již bylo běžné u tehdejších map. Většina plánů se shoduje v roz-
sahu zobrazeného území a v základním kartografickém provedení,
ale liší se barevností, množstvím údajů a použitím mapových zna-
ček.

Prvním a zároveň nejstarším originálním plánem celého souboru
byl plán od neznámého autora, nazvaný "Stadt llnd Schlos Pardubitz
in Chrudimer Creys" (Město a zámek Pardubice v okrese Chrudim)
z první třetiny 18. století. Jedná se o kolorovanou kresbu perem, na
které byly mj. zachyceny starší části bastionového opevnění a pís-
meny označeny významné objekty. Celkové provedení bylo značně
zjednodušené, mnohdy nepřesné, zvláště v zákresu zámku, jeho
opevnění a vodních toků.

Mnohem kvalitnější byly další plány, které vznikaly v období
1840-1870 a souvisely s válkami Rakouska s Pruskem o Slezsko.

Dalším zajímavým dílem byl např. "Plan der Situation von Par-
dubitz" (Situační plán Pardubic) z roku 1778 od neznámého autora,
který se lišil od předchozích kartografických prací rozsahem zobra-
zeného území, čemuž svědčilo i měřítko I: II 500. Kresba byla pro-
vedena tužkou a perem, zástavba červenou barvou. Terénní nerov-
nosti byly vyjádřeny šrafami a přírodní prostředí zvýrazněno
stromečky. Šipka označující sever je ojedinělým dokladem orientace
plánu podle světových stran.

Zvláštní místo mezi tvorbou vojenských kartografů v Pardubicích
zaujímá "Plan de la ville et chiiteau de Partubitz" (Plán města a zámku
Pardubice) od majora de Brou z roku 1778. Tradiční němčinu v ná-
pisech a legendě vystřídala francouzština. Plán se odlišuje i celko-
vým pojetím. Horní část plochy je vymezena pro situační nákres, ve
spodní samostatné oddělené ploše je umístěn text legendy s nápi-
sem. Kresba na papíře byla doplněna výraznou, ale decentní barev-
ností zelených ploch vodní hladiny příkopů kolem zámku a růžo-
vého odstínu zástavby.

Ucelenou částí výstavy byl také soubor orientačních plánů Par-
dubic. Plány města, které vznikly v 18. století, sloužily pouze k vo-
jenským účelům. Na konci první poloviny 19. století však neodpo-
vídala tato díla kvalitou zaměření a zobrazením soudobým
požadavkům. Proto na podkladě katastrální mapy Pardubic z roku
1839 vyhotovil v roce 1848 Antonín Schwarz první "Plan der K.
Kammeralstadt Pardubitz" (Plán komorního města Pardubic) v mě-
řítku 1:2880. Přesně zachycuje situaci zástavby, komunikaci i vy-
užití pozemků města a jeho předměstí. Autor zde prokázal velký
smysl pro detail,jak ukazuje kresba zeleně v zahradách a na volných
plochách kolem města.

Vyloženě dokumentační a evidenční charakter měl "Situations
Plan Uber die bestehenden Gemeindgrunde bei der k. Kameralstadt
Přelaucz" (Situační plán obecních pozemků komorního města Pře-
louč) z roku 1844 od Františka Potůčka a z téhož roku od nezná-
mého autora "Situationsplan" (Situační plán budova parcel jižně od
náměstí v Přelouči). Plány byly vyhotoveny bez větších nároků na
přesnost zaměření a zobrazení. Autoři použili k rozlišení a identifi-
kaci parcel číselná označení a kontrastní barevnost.

Po roce 1850 Pardubice díky hospodářskému významu a počtu
obyvatel získaly dominantní postavení; v roce 1900 se staly největ-
ším východočeským městem. Nastala rozsáhlá výstavba. K tomu
bylo nutné vyhotovovat situační, polohopisné a regulační plány. Ně-
která díla měla již charakter územních plánů. K nové výstavbě slou-
žily lokální situační plány, jako např. z roku 1886 od Václava Pav-
líčka "Situace části hraničního katastru Pardubic a Pardubiček"
v měřítku I: 12 800, nebo o dva roky později vyhotovený Karlem
Brožem "Plán polohopisný k stanovení regulační čáry na Bílém ná-
městí a v Labské ulici" v měřítku 1:440.

Významnou úlohu v územním plánování Pardubic sehrál geometr
a středoškolský profesor Antonín Barborka, který v roce 1882 při-
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pravil nový regulační plán města, podle něhož pokračovala výstavba
na Zeleném předméstí až do počátku 20. století ("Situace území mezi
Smilovou ulicí a Královskou třídou. zřízení nové ulice - Sladkov-
ského": 2 plány, měř. I: I 440, 1:2 880, r. 1890).

V druhé části výstavy byly představeny historícké plány
panských dvorú. Z roku 1780 pochází tzv .. ,mapový atlas". který
vznikl pro potřeby správy pardubického panství. Skládá se z 28
fólií. na kterých jsou silUační plány jednotlivých lokalit. např .
..Wislrkower Mayerhofl" (Plán dvora Vystrkov), autor neznámý.
kolorovaná kresba perem, měřítko 40 vídeňských sáhlI. Vlastní
kartografické provedení je velmi schematické, kresba zeleně v za-
hradúch naivní až primitívní. Význam "atlasu" však spočívá v his-
torické hodnotě.

Pozoruhodnou vysokou výtvarnou úrovní a kulturou kartografic-
kého zpracování se vyznačovaly plúny .,Mayerhoť Beneschowitz"
(Dvúr Benešovice: .Josef Sperling, 1830, kolorovanú kresba perem.
použito stromečkú a šrafú. doplněnú legenda ke značkám a barvám.
výpověď o českých místních núzvech. měřítko 400 rakouských
súhú) ... Maierhof Luhy" (Dvúr Luhy: .Josef Keiser. 1840, koloro-
vanú kresba perem: evidenční charakter dila je patrný z číselného
značení pozemků: měřítko 300 sáhú) a plány "Zdechowitz" (Zde-
chovice) a "Teltschitz" (Telčice) vyhotovené neznámými autory po
roce 1845.

Z počátku 20. století se dochovalo několik plánll panských dvorú,
které nevypovídají o dvoru a jeho pozemcích jako celku, ale sou-
střeďuji se na plán zástavby a p('edstavují tak přechod ke stavebnim
plánúm. Rukopisná kolorovaná díla zachytila púdorys dvorú, jed-
notlivé budovy, jejich využití a také rozměry, jlřípadně návrhy na
pi'estavbu . .Jako příklad je možno uvést ..DvlJr Stěpanov" od .Joseťa
Svobody z roku 1900 v mčřitku I :500 a "Dvúr Svojšice", jehož au-
torem jc F. Wagner z roku 1902, též v měřítku 1:500.

Mezi historickými plány panských dvorů zaujímaly významné
místo plány císařského, nyní národního hřebčína v Kladrubech nad
Labem a Františkovč u Selmic. Reprezentativní výbčr archiválií,
které pocházejí z dvacátých let 18., 19. a první poloviny 20. století.
bohatě zdobené a kolorované plány, ukazovaly postupnou přeměnu
barokního areálu do klasicistní podoby v průběhu 19. století. Doku-
mentují tak rozsáhlé stavební a urbanístícké proměny v celém kom-
plexu spojených hřebčínů.

Příkladem může být "Franzenshot" (Plán hřebčína Františkov
u Selmie. měř. I :400) od Vladimíra Hofbauera z r. 1850 a "Kladrub"
(Plán hřebčína Kladruby nad Labem, měř. I :720) od stejného autora
a ze stejného roku. Oba situační plúny se vracejí k tradici zobrazení
používaného v 18. století. Areál hřebčína byl zakreslen v púdorysu
a také kostel v bočním nebo čelním pohledu. Rovněž byly zobra-
zeny výbčhy a místní komunikace.

Mezi kartografickými exponáty. tak jako při minulé výstavě, byla
zde opět figurína v dobovém oblečenÍ, umístěná do prostředí kan-
celáře technického úřednika z druhé poloviny 19. století.

Součástí výstavy byla též vydaná stejnojmenná publikace s tex-
tovou a obrazovou částí. Zatímco v loňském vydání bylo pojednání
o mapách České země přes kraje a panství po okresy, letošní je za-
měřeno na plány z pardubického regionu.

Obsah textové části: Předmluva (I s.), Úvod (3 s.), Plány měst-
ských a vesnických sídel v 18. a v prvni polovině 19. století (5 s.),
Plúny dvorů (4 s.), Situační, regulační a orientační plány měst a obcí
Pardubicka v územním a stavebním vývoji sídel po roce 1850
(4 s.), Katastrální mapování a jeho vliv na přesnost plánú Pardu-
bic (4 s.), Orientace v Pardubicích (6 s.) -(Článek pojednává o vý-
voji číslování domú a postupném pojmenovávání ulic a veřejných
prostranství, na které měly vliv také politické poměry . .Jako příklad
je možno uvést přejmenovávání jedné z hlavních pardubických ulic:
"k Chrudimi" -Královská třída - Wilsonova třída - třída Na Zele-
ném - třída Maršála Stali na - Stalinova třída - třída Míru). Po-
známky (2 s.), Zusammenťassung (I s.), Summary (I s.), Litera-
tura (I s.), Prameny (I s.), Výběrová bibliografie map a plánú
(8 s.), Tabulky k převodu délkových měl' (I s.), Seznam použitých
zkratek (I s.).

Obrazová část obsahuje celkem 21 barevných reprodukcí ťormátu
A3. Nejstarší ukázky plánú a obcí jsou z roku 1727 a nejnovčjší je
Orientační plán Pardubic z roku 1972.

.Jako doprovodný program k výstavě "Pardubicko na situačních
a orientačních plánech" připraví I na lístopad 1998 SOkA Pardubic
dvě besedy a vyhodnocení soutěže. Vrátit se k ukončené výstavě
a vystaveným exponátúm bylo možno na "Besedě o mapách a plá-
nech", které se zúčastnili autoři expozice a publikace. Druhá beseda
s názvem "Restaurování map a plánů" dala nahlédnout do zákulisí
restaurátorské práce. S pracovnímí postupy zájemce seznámí ly od-
bornice restaurátorského kolektívu SOkA Pardubíce. Závěr celé akce
tvořilo předání cen vitězům ve dvou věkových kategoriích soutěže
"Par<.lubice dříve a nyní".

Cyklus map a plánú Pardubicka bude ukončen v roce 1999. SOkA
Pardubice představí další samostatnou skupinu plánú velkých měří-
tek, na nichž jsou zachyceny jednotlivé dvory s budovami . .Jedná sc
o kategorií stavebních plánů, jež však s kartografií již nesouvisí.

Ing. Petr Štépán.
ZeměméřickV a katastrální
ínspektorár" v Pardubících

Dne 26. Iistopadu 1998 se početná
skupina bývalých ko!egú společně
s rodinou zesnulého rozloučila ve
strašnickém krematoriu se vzácnou
osobností - Ing. Bedřichem Bartí-
kem. Rodina se loučila s moudrým
a laskavým člověkem, my ostatní na-
víc s posledním velikánem země-
mčřictví a katastru z generace zaha-
jující svou odbornou poui ve
třicátých letech.

Ing. Bedřich Bartík se narodil
6. února 1912 v Kostolancch
v okrese Kroměříž. Po maturitč na
Reálném gymnáziu ve Strážnici
v roce 1931 studoval na Českém vy-
sokém učení technickém v Praze ze-
měměřické inženýrství. Studium na
Fakultě speciálních nauk ukončil

v červnu 1935 druhou státní zkouškou. Tím však nepokládal svou
teoretickou prúpravu za ukončenou. Celý život se vzdělával a( už sa-
mostatným studiem či studiem na jazykové škole, tak i účastí na
mnoha kurzech a semínářích, naposledy v letech 1967 a 1968 v tří-
semestrovém kurzu vědeckého řizení a v roce 1970 na semináři o ka-
tastru, pořádaném Ekonomickou komisí OSN v Adis Abedě. Velmi
dobře ovládal němčinu a francouzštinu.

Po ukončení vysoké školy nastoupil do praxe v roce 1935 do státní
služby u pozemkového katastru a začal pracovat na údržbě katastru
a na novém mapování. Již v roce 1939 byl přijat do odboru pozem-
kového katastru u Zemského finančního ředitelství v Praze, které ří-
dilo práci katastrálních úřadú v Čechách. Od roku 1949 do roku 1953
byl vedoucím zeměměřického oddělení a zároveň odboru pro vý-
stavbu okresního národního výboru. V letech 1954 až 1962 působil
jako vedoucí provozu středí sek geodézie Oblastního ústavu geodé-
zie a kartografie v Praze a od roku 1962 do roku 1971 nejprve jako
technolog a později jako vedoucí odboru na Ustřední správě geodé-
zie a kartograťíe, pak Českém úřadu geodetickém a kartografickém.
Od roku 1971 do roku 1976 pracoval jako samostatný výzkumný
pracovník ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kar-
tografickém.

Ve svých výkonných i řídících ťunkcích velmi důrazně prosazo-
val zavádění moderních technologií a postupů a byl autorem něko-
lika techníckých předpisú. Mímo jiné vypracoval předpis pro po-
zemkové úpravy a HTÚP, předpis pro vyhotovování a údržbu
písemných operátů tehdejší evídence púdy mechanizovaně na děr-
noštítkových strojích, který znamenal začátek procesu automati-
zace v našich katastrech. Byl významným spoluautorem zákona
č. 2211964 Sb., o evidenci nemovitostí, a jeho prováděcí vyhlášky
Č. 23/1964 Sb. Progresivně púsobíl při využití fotogrammetrie pro
evidenci nemovitostí, metodiky číselného zaměřování změn s au-
tomatízovaným zpracováním na počítačích a automatických koor-
dinátografech. Stejně aktívně prosazoval unikátní řešení využití
a archivace dokumentačních fondú prostředníctvím mikrografie.
Měl významný podíl na podstatném zvýšení technícké úrovně stře-
disek geodézie.

Značnou aktivitu vyvíjel Ing. B. Bartík i v mimopracovní odborné
čínností. Byl častým a respektovaným lektorem značného množství
vzdělávacích akcí, púsobil jako člen i funkcionář Československé
vědeckotechnické společností, v letech 1960-1971 byl členem ko-
míse pro státní závěrečné zkoušky na ČVUT v Praze. Rozsáhlá byla

1999/46



Geodetický a kartografický obzor
ročník 45/87,1999, číslo 2 47

i jeho činnost publicistická. Byl autorem dlouhé řady článků, statí
i delších elaborátů, publikovaných v několika časopisech včetně za-
hraničních či ve sbornících. Do povědomí odborné veřejnosti se
zřejmě nejvíce zapsal jako hlavní spoluautor populární publikace
Evidence nemovitostí a souvisící předpisy, která vyšla v roce 1965.

Na zasloužený odpočinek odešel Ing. Bartík v roce 1976. Ale ani
pak nezahálel. Celý život ochotně předával své odborné znalosti
a zkušenosti mladším kolegům. Ještě pár týdnů před smrti obsahově
posuzoval článek, k němuž autorovi předtím zapůjčil podklady ze
svého bohatého archivu a poskytl v několikahodinovém rozhovoru
cenné informace.

Dožil se úctyhodného věku 86 let v dobré fyzické a výtečné du-
ševní kondici. Zemřel po krátké nemoci dne 21. listopadu 1998. Bu-
diž čest jeho památce!

KABELÁČ, J. - KOSTELECKÝ, J.: Geodetická astronomie 10.
Praha, Vydavatelství ČVUT 1998.254 s. 131 obr. Cena 105 Kč.

Nedávno rydalo vydavatelství ČVUT v Praze nová skripta pro stu-
denty FS CVUT, směr geodezie. Jde o dílo Prof. Ing. Josefa Kabe-
láče, CSc. a Prof. Ing. Jana Kosteleckého, DrSc., s názvem" Geo-
detická astronomie 10".

Můj první dojem byl velmi pozitivní a ani četba vybraných kapi-
tol mě nedonutila změnit názor. Čtenáři se na zhruba 250 stránkách
dostává přehledu, který tu od dob Bucharových nebyl. Ovšem od té
doby pokročila nejen úroveň znalostí, takže jsme obsahově o kus
dále, ale je nesrovnatelná i úroveň zpracování (textový editor místo
psacího stroje, obrázky-pérovky vytvářené novou versí software
SURFER, aj.). Skripta doplňují učebnici Melichera, Fixela a Kabe-
láče: Geodetická astronómia a základy kozmickej geodézie, Brati-
slava 1993.

Kdo skripta poctivě přečte, poučí se nejen o souřadnicových sou-
stavách, zdánlivém denním pohybu hvězd a základech nebeské me-
chaniky, ale i o časomíře, precesi a nutaci, aberaci, paralaxe, refrakci,
pohybu zemského pólu a o základech astrometrie. V kapitolách
o vlastní geodetické astronomii se autoři věnují metodice i přístro-
jům, metodámjiž historickým (vůbec není chyba, že je tu výčet i me-
tod již nepoužívaných) i soudobým (stále aktuální je metoda stej-
ných výšek), včetně rozboru přesnosti.

Základy nebeské mechaniky a kapitoly o podobných stěžejních
tématech jistě nezastarají, takže jde hlavně o styl výkladu, který určí,
zda je text čtivý či nepřekonatelně nudný. V tomto směru jsou skripta
jedinečná: kapitolu 3 o Nerušeném keplerovském pohybu jsem si
s chutí přečetl. Je dobře, že skripta zahrnují též aktuální informace
(o SLRI), LLR2), VLBP), GPS4), o Hubblově kosmickém daleko-
hledu, atd.). Některé partie jistě zastarají: asi se brzo dočkáme no-
vých definic precese a nutace, neboť přesnost měření překonává so-
učasnou úroveň teorie. Užitečná je kapitola o souřadnicovém
systému ICRS5); ta snad nezastará nikdy, protože lepší souřadnicový
systém, než opřený o kvazary, si nedovedeme představit; čeká jej
,pouze' postupné doladění, zpřesňování.

Velmi zdařile vyšly obrázky-pérovky. Co asi nevyšlo podle před-
stav autorů, a je nutné vytknout tiskárně, je nízká kvalita černobí-
lých kopií "plošných obrázků", kopií různých fotografií, někdy asi
i z barevných podkladů. Tak např. přístroje na obr. 9.14, 9.19 nebo
9.34 jsou jen ,černobílé fleky'. Pro skripta tohoto rozsahu a kvality
textu je to škoda.

Celkově lze skripta hodnotit jako velmi zdařilá a lze je s klidným
svědomím doporučit nejen studentům.

Ing. Jaroslav Klokočník, DrSc.,
Astronomický ústav AV ČR,

Observatoř Ondřejov

') Satellite Laser Ranging
2) Lunar Laser Ranging
3) Very Long Baseline Interferometry
4) Global Positioning System
') Intemationa! Celestia! Reference System

13. kartografická konferencia
v Bratislave

Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky (SR), Kartografic-
ká společnost Ceské republiky a Prírodovedecká fakulta (PríF)
Univerzity Komenského (UK) v Bratislave usporiadujú v dňoch
9. a 10. 9. 1999 v Bratislave

ako spoločné odborné podujatie slovenských a českých kartografov
ale aj všetkých záujemcov o kartografiu. Molto konferencie je

Tematický obsah konferencie je rozdelený do týchto hlavných ob-
lastí:
- teoretická kartografia,
- geografický informačný systém a digitálne mapovanie,
- techniky spracovania a vizualizácie máp,
- diafkový prieskum Zeme (DPZ) a digitálna fotogrametria v karto-

grafii,
- mapa - nástroj na monitorovanie krajiny,
- školská kartografia,
- autorstvo v kartografii a prístup k informáciám.
Súčasťou konferencie bude aj výstava produktov kartografických vy-
davatefstiev, kartografických technológií a detskej kresby.

Odborným garantom konferencie je prof. RNDr. Jozef Krcho,
DrSc., vedúci Katedry kartografie, geoinformatiky a DPZ PríF UK
v Bratislave.

Prípravný výbor konferencie vydá zborník referátov. Okrem toho
redakcia Kartografických listov pripravuje číslo 7 (1999) so zame-
raním na obsah konferencie. Aj náš odborný a vedecký časopis sa
pripravuje pozdraviť rokovanie kartografov tým, že číslo 7 venuje
vybraným príspevkom.

Predbežný účastnícky poplatok je Sk 500,- a skladá sa: z nákla-
dov na organizovanie konferencie; z ceny za zborník, za časopis Geo-
detický a kartografický obzor, 1999, č. 7, za Kartografické listy, č. 7
a za spoločenský program.

Kontaktná adresa: Kartografická spoločnosť SR
Radlinského 11,813 68 Bratislava
Doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD.
telefón 07/394 330
e-mail: cizmar@svf.stuba.sk

Ing. Ján Vanko,
VÚGK v Bratislave

HORŇANSKÝ, I.: Koncepcia rozvoja katastra nehnutel'·
ností do roka 2005 - priebežný stav a perspektívy jej
realizácie
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výstup byl svojí kvalitou k nerozeznání od fotografie; výrobně je
ovšem tento postup o mnoho levnější (obr. 2).

Klaudyánova mapa se stala pro české kartografy pojmem, a tak
její mnohokrát vydané, zdařilé i méně zdařilé, reprodukce zdobí
stěny obývacích pokojů nebo kanceláří. Fírma TEPEDE CZ ji ne-
dávno pro výstavu INVEX '98 vytí skla na tiskárně Hewlett Pac-
kard 3500 CP ve dvojnásobném měřítku než je její pravá kopie.
Nebylo by to nic neobvyklého, kdyby ovšem tato poměrně kvalitni
kopíe nevznikla naskenováním malínké reprodukce mapy o roz-
měru 0,32 X 0,74 m. Návštěvnící tak mohli Klaudyánovu mapu
uvidět patrně v ncjvětší dosud vyhotovené zvětšině (obr. 3).

První mapové zobrazení našeho území. v podobě mapy velké jako
koberec, bylo využito k prezentaci nového výrobku.

Na mezí národním veletrhu informačních technologií INVEX '98.
který se konal ve dnech 5.-9. 10. 1998 v Brnč, se představily rov-
ně? zemčmčřické firmy, které se měly s čím pochlubit. Geodézíe ČS
například s mapovými ..cédéčky" regionů České republiky v měřítku
I 100 000. Jejich produkty byly přihlášeny dokonce do soutěže
o křišťálový disk, ale z 32 soutěžících se do užšího kola mezi 12 vy-
hodnocenými nakonec neprosadily (obr. I). Ortoľotoplán města Brna
vytiskli na plotru FACLCON zústupci společnosti GEODlS Brno.

Ing. Petr Skál",
Prohu
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Úrad geodézie, kartograťie a katastra Slovenskej republiky
a Český úřad zeměměřický a katastrúlní vydaly společně v roce 1998

TERMINOLOGICKÝ SLOVNíK
GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA

Slovník obsahuje celkcm 5 650 termínů z oborů: geodezíe nížší a vyšší, geodetická astronomie, kos-
mická geodezie, matcmatická a fyzikální geodezie, geodynamika, gravimetrie, mapovúní, ťotogrammetrie po-
zemní a letecká, kartografie, včetně kartografické polygraťie, dálkový prúzkum Země, katastr nemovitostÍ,
automatizace zeměměřických prací a geografické informační systémy.

Termíny jsou uvedeny v pěti jazycích: slovensky, česky, anglicky, německy a rusky. Výkladový text je
ve slovenském jazyce. Publikace formútu A5 mú 536 stran, je doplněna abecedními rejstříky překladú v jednot-
livých jazycích, seznamem zkratek názvů a slovníkem zkratek. Vytištčno v Bratislavč roku 1998.

Cena 340 Kč nebo 350 Sk

V České republice je možno slovník zakoupit přímo. ne ho na dohírku pouze vc Výzkumném ústavu geodetickém. topografic-
kém a kartografickém ve Zdihech. Slovník bude též prodáván na vybraných odborných akcích.

Ve Slovenské republice je možno slovník zakoupit v mapových službách Geodetického a kartografického [Istavu Bratislava.
které jsou v Banské Bystrici, v Bratislavě. v Košicích a v Prešově.

Výzkumný ústav geodetický. topografický a kartografický. Odvětvové informační středisko. 250 66 Zdihy 9S. tel: 02/6S5 7351.
linka 326, fax: 02/6S5 7056. p. Bláhová. p. Korunková. e-mail: vugtk@ms.aneLcL neho odis@vugtk.ancLcz

Mapové služby Banská Bystrica. Partiónska cesta 9. PSČ 974 01
Bratislava. Pekná cesta 15, PSČ S34 07
Košice. Čajkovského I. PSČ 040 O I
Prešov, Suvorovova 2. PSČ OSO 05

mailto:vugtk@ms.aneLcL
mailto:odis@vugtk.ancLcz


ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ponúka prostredníctvom svojich organizácií nasledujúce produkty,
informácie a služby:

1. Údaje o geodetických bodoch
2. Xeroxové kópie máp všetkých druhov
3. Výtlačky máp štátnych mapových diel v mierkach 1 : 1000 až 1 : 1 000 000
4. Mapové obrazy na mikrofilme
5. Tvorba tlačových podkladov tematických mapových diel
6. Digitalizáciu mapových podkladov [skenovaním máp všetkých druh ov

(formát RLE, RLC, TIFF, príp. iný), vektorizáciou rastrových súborov]
7. Údaje z bázy údaj ov GIS 1 : 10000 [rastrové, vektorové]
8. Informácie z bázy údaj ov ISKN
9. Spracovanie údaj ov na mikrofilm a mikrofiše

.10. Archívne údaje historického charakteru z Ústredného archívu geodézie a karto-
grafie

11. Projektovanie špeciálnych geodetických sietí
12. Presné geodetické merania aparatúrou GPS

Geodetický a kartografický ústav, Chlumeckého 4,
827 45 Bratislava (1 až 12)

- mapová služba Bratislava, Pekná cesta 15, PSČ 83407 (2, 3, 4)
- mapová služba Banská Bystrica, Partizánska cesta 9, PSČ 974 01 (2, 3,4)
- mapová služba Košice, Čajkovského 1, PSČ 040 01 (2, 3,4)
- mapová služba Prešov, Suvorovova 2, PSČ 080 05 (2, 3,4)

Katastrálny ústav v Žiline, Hollého 7, 010 53 Žilina (6)

Výskumný ústav geodézie a kartografie, Chlumeckého 4,
82662 Bratislava (6, 11, 12)
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