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Nový zákon o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky a nový zákon o organizácii miestnej štátnej správy. Transformácia katastrálnych úradov do integrovaných okresných úradov a krajských úradov. Vznik Katastrálneho ústavu v Ziline.

Distribution of earthquake epicentres registered in Western Bohemia and Middle Germany during several centuries are represented by selected methods of derivation of isoline representation of their densities. Representation va!ue in application of
results is described and optimal solution is searclted.
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Na příkladu Jozložení epicenter zemětřesení registrovaných
v západních Cechách a středním Německu za několik století se
představují vybrané metody odvození izočárové reprezentace jejich hustoty. Charakterizuje se vypovídací schopnost výsledků
jejich uplatnění a hledá se optimální řešení úlohy.

Creation and application of the Vectorial Cadastral Map (VCM).
Application software used to VCM creation and using. Analogue maps used for scanning and vectorizing. VCM as a part of
the geographic information system and perspektives of their future development.
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Tvorba a využitie vektorovej katastrálnej mapy (VKM). Aplikačné programy využívané na tvorbu VKM a prácu s VKM. Spracovanie analógových máp skenovaním a vektorizáciou. VKM
ako súčasť geografického informačného systému a perspektivy
ďalšieho rozvoja.

obzor, 42, 1996, No 12, pages

Nouvelle loi sur I'organisation territoriale et administrative de
la République Slovaque et nouvelle loi sur l'organisation de l'administration ďEtat locale. Transformation des bureaux cadastraux en bureaux de dístrict intégr~s et en bureaux régionaux.
Fondation de l'Institut cadastral II Zilina.

514:528
331 :342.5:347.235.11
VENCOVSKÝ, M.
HORŇANSKÝ, I.
Densité de disposition des points discrets du champ horizontal
Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, No 12, pages
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New act on territoríal and administrative system of the Slovak
Republic and the new act on organizing the local state administrati on. Transformation of cadastral offices in integrated d}strict
and region a! offices. Creation of the Cadastral Office at Zilina.

Sur un exemple de répartition ďépicentres de séismes, enregistrés en Bohéme occidentale et en Allemagne centrale durent
plusieurs siécles, sont interprétés les méthodes choisies de dérivation de la représentation ďisolignes de leur densité. L'exemple caractérise la possibilité ďénonciation des résultats entrés
en cause et on cherche la solution optimale de ce probléme.
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Création et utilisation de la carte cadastrale vectorielle (VKM).
Programmes ď application utilisés pour l' élaboration de la carte
VKM et le travail avec celle-ci. Traitement des cartes analogues par
scaning et vectorisation. La carte VKM comme composantc du systéme ďinformation géographiquc ct perspectives de I'évolution
ultérieure.
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Das neue Gesetz uber die Gebiets- und Verwaltungsregelung
der Slowakischen Republik und das neue Gesetz uber die Organisation der lokalen Staatsverwaltung. Transformation der Katasteramter in integriert~ Bezirks- und Kreisamter. Entstehung
des Katasterinstituts in Zilina.
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Am Beispiel der Verteilung der in Westbohmen und Mitteldeutschland wahrend einiger Jahrhunderte registrierten Erdbebenepizenter werden ausgewahlte Methoden der Ableitung der
lsoliniendarstellung
ihrer Dichte vorgestellt. Die Aussagekraft
der Ergebnisse ihrer Geltendmachung wird charakterisiert und
die optimale Losung der Aufgabe wird gesucht.
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Doc. Ing. Imrich Horňanský, CSc.,
Úrad geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky

Nová organizačná štruktúra orgánov
štátnej správy katastra

1. Úvod
Dňa 24. júla 1996 vstúpili do účinnosti zákon Národnej rady
(NR) Slovenskej republiky (SR) Č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní SR [I] a zákon NR SR
Č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov [2]. Oba zákony
vo vzájomnej súvislosti predstavujú veImi vážnu zmenu organizačnej štruktúry doterajších špecializovaných orgánov
štátnej správy na úseku katastra nehnuteIností - katastrálnych
úradov [6] a [7]. Oba zákony predstavujú d61ežitý krok v realizácii úloh na reforme miestnej verejnej správy, ktoré vláda
SR prijala v súvislosti s prerokovaním návrhu postupu prác
na tejto reforme a sú obsiahnuté v uznesení vlády SR číslo
755 zo 17. 10. 1995 k návrhu postupu prác na reforme
miestnej verejnej správy.
2. Nové správne členenie
Zákon [I] pozostáva z dvoch ťažiskových častí, ktoré sú vecne
odvodené z časti upravujúcej úpravu správneho členenia
a z časti obsahujúcej územné členenie.
Názory na územné a správne členenie SR vyjadrili v júli
1995, v súvislosti s posudzovaním "Návrhu kritérií na
územné a správne členenie SR", experti Rady Európy, ktorí
za najvhodnejšie riešenie považovali vytvoriť v rámci SR minimálne 7 územných celkov.
PodIa zákona [I] správnymi celkami SR sú kraje a okresy,
čo predstavuje nové riešenie oproti posledne platnému stavu.
Kraje sa členia na okresy. Správnymi celkami sú aj obce a vojenské obvody, ak podIa osobitných zákonov vykonávajú
štátnu správu.
Zriadených je týchto 8 krajov :
a) Bratislavský kraj,
b) Trnavský kraj,
c) Trenčiansky kraj,
d) Nitriansky kraj,
e) Žilinský kraj,
f) Banskobystrický kraj,
g) Prešovský kraj,
h) Košický kraj.
Sústava 8 kraj ov, ako vyšších správnych celkov, poč tom
nadviizuje na sieť 6 krajov a 2 až 3 miest podriadených priamo vláde (resp. Zboru povereníkov), ktorá· existovala v rokoch 1949 až 1960 a prinajmenšom malá časť jej orgánov
i zariadení vyššej infraštruktúry v nejakej forme dosiaI prežívala. Do určitej miery m6že nadviazať aj na sústavu 6 žúp
SR z rokov 1939 až 1945, keďže vtedy zhruba 1/5 terajšieho
územia SR bola súčasťou Maďarska, ale aj na sieť 6 veIkých
žúp a 2 miest so zriadeným magistrátom z rokov 1923 až
1928.
Mesto, podIa ktorého je kraj pomenovaný, je sídlom orgánov štátu, ktoré p6sobia v územnom obvode kraja, ak osobitný zákon neustanoví inak. Zákon [I] menovite ustanovuje
okresy zriadené v každom jednotlivom kraji, a to v Bratislavskom kraji 8 okresov, v Trnavskom kraji 7 okresov,
v Trenčianskom kraji 9 okresov, v Nitrianskom kraji 7 okre-

sov, v Žilinskom kraji II okresov, v Banskobystrickom kraji
13 okresov, v Prešovskom kraji 13 okresov a v Košickom
kraji II okresov, dovedna 79 okresov. Mesto, podIa ktorého
je okres pomenovaný, je sídlom orgánov štátu, ktoré p6sobia
v jeho územnom obvode, ak osobitný zákon neustanovuje
inak.
Sústava ustanovených krajských sídel súčasne zahfňa 8 z 9
najviičších miest SR (vynechaný je v poradí 8. Martin a doplnený je 9. Trenčín). Keďže bývalé župné a krajské sídla,
ako aj v poradí najviičšie mestá boli vcelku najlepšie vybavené sociálnou i administratívnou infraštruktúrou, zodpovedá výber 8 ustanovených krajských sídel prijatým kritériám veIkosti centra a vybavenosti centra, ale i prijatým
kritériám relatívnej stability, realizovateInosti, inklinácie
obyvateIstva, ako aj historickej a kultúrno-etnickej identity.
Sústava 8 krajov a krajských sídel však vcelku spÍňa aj kritériá relatívnej dostupnosti centier, nodality regiónov a urbanizácie, funkčnej homogenity, sociálno-ekonomickej vyváženosti, lebo ustanovené mestá sú pomerne rovnomerne
rozmiestené na území SR a pri vhodnom vymedzení krajov
je splnené i kritérium veIkosti týchto celkov, a tým aj kritérium funkčnosti a efektivnosti verejnej správy a politickostrategické kritérium.
Zákon [I] použil na označenie nižších správnych celkov
termín "okres", ktorý je nesporný a zodpovedá modelovanému postaveniu okresných úradov ako prvostupňových orgánov miestnej štátnej správy. Takéto postavenie mali v podstatnej časti agiend okresné orgány pred rokom 1960, teda
pri približne rovnakom počte okresov, ako je ustanovené zákonom [I]. Pre vyššie správne celky je ustanovený termín
"kraj", ktorý má tradíciu z rokov 1949 až 1990 aj v nadviiznosti na označenie nižších správnych cel kov - okresov.
Okres, tj. nižší správny celok, je základným článkom pre administratívnu správu štátu prvého stupňa. V sídle okresu budú
umiestené všetky prvostupňové orgány miestnej štátnej
správy a iné územné orgány štátu, ako aj zariadenia slúžiace
na výkon správy týchto orgánov. Výnimku tvoria tie územné
orgány štátu, ktorých činnosť má podIa osobitných zákonov
mimoriadne špecifický charakter.
Zákon [I] zveril vláde schvaIovať nariadením Zoznam obcí
a vojenských obvod ov tvoriacichjednotlivé okresy. Zoznam
obcí a vojenských obvodov tvoriacichjednotlivé okresy ustanovila vláda SR nariadením Č. 258/1996 Z. z. [3]. Zmenu
zoznamu, ktorou je zaradená obec do iného okresu, možno
vykonať iba so súhlasom obce. Zaradenie obcí do okresov
bolo vykonané právnym predpisom so zreteIom na význam
určeni a správneho členenia, ako aj z hIadiska miestnej p6sobnosti orgánov štátu.
Zákon nevylučuje, aby sa v ustanovenom okrese na výkon
štátnej správy nemohli zriaďovať vysunuté pracoviská prvostupňových orgán ov.
Zákon [I] ustanovuje okrem správneho členenia i územné
členenie SR, ktoré pre potreby nášho príspevku spomenieme
iba informatívne. Územnými celkami SR sú obce a vyššie
územné celky. Vojenský obvod zriadený podIa zákona [4] nie
je súčasťou vyššieho územného celku. Vyššie územné celky
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sa zriadia osobitným zákonom. Zriadenie vyššieho územného celku je v kontinuite s článkom 64 ods. 3 Ústavy SR.
Harmonogram prác na reforme verejnej správy posúva vytvorenie vyšších územných celkov na neskorší časový horizont. Samosprávu a orgány vyšších územných celkov ustanoví osobitný zákon.
3. Posobnosť krajských a okresných úradov
Postavenie, posobnosť a kompetencie prvostupňových a druhostupňových orgánov miestnej štátnej správy sú ustanovené
zákonom [2]. Na výkon miestnej štátnej správy sú zriadené
krajské úrady a okresné úrady. Iným orgánom štátnej správy,
obciam alebo iným právnickým osobám može výkon štátnej
správy zveriť len osobitný zákon. Krajské úrady a okresné
úrady sú právnické osoby. Krajské a okresné úrady vykonávajú svoju činnosť na princípe zákonnosti, to znamená, že
musia plne rešpektovať ústavu, zákony a na základe nich vydané všeobecne závazné právne predpisy. Krajské úrady
a okresné úrady sa vo svojej činnosti riadia okrem iného aj
smernicami a ďalšími opatreniami ministerstiev a iných
ústredných orgánov štátnej správy.
Krajské úrady a okresné úrady vykonávajú štátnu správu
vo svojich územných obvodoch. Územným obvodom krajského úradu je kraj a územným obvodom okresného úradu
je okres. Z dovodu verejného záujmu, najma na priblíženie
štátnej správy občanom, može krajský úrad zriadiť na výkon
štátnej správy stále alebo dočasné pracovisko okresného
úradu aj mimo sídla okresného úradu. Krajské úrady
a okresné úrady vykonávajú štátnu správu na 20 úsekoch menovite ustanovených zákonom [2], z ktorých jeden úsek je
kataster nehnutel'ností.
Krajské úrady a okresné úrady sú rozpočtové organizácie
štátu. Krajské úrady sú finančnými vzťahmi zapojené na
štátny rozpočet. Vo vzťahu k okresným úradom vykonávajú
funkciu zriaďovatel'a. Okresné úrady sú finančnými vzťahmi
zapojené na rozpočet krajského úradu. Hospodária samostatne podl'a schválených rozpočtov s prostriedkami, ktoré im
určí v rámci svojho rozpočtu krajský úrad.
Okresný úrad vykonáva štátnu správu na jednotlivých úsekoch, akjej výkon zákon nezveruje krajskému úradu, inému
orgánu štátnej správy, obci alebo inej právnickej osobe.
Okresný úrad je v prvom stupni vecne príslušný na konanie,
v ktorom o právach alebo o povinnostiach fyzických osob
a právnických osob v oblasti štátnej správy rozhodujú orgány
štátnej správy (t. j. v správnom konaní), ak zákon neustanovuje inak. Okresný úrad okrem iného poskytuje obciam na
požiadanie údaje z evidenci i, ktoré spravuje, ak ide o údaje,
ktoré sa tejto obci týkajú.
Krajský úrad vykonáva najma v druhom stupni úlohy štátnej správy vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom
stupni konajú okresné úrady, ak osobitný zákon neustanovuje
inak. Ďalej krajský úrad riadi a kontroluje výkon štátnej
správy uskutočňovanej okresnými úradmi. Krajský úrad vykonáva štátnu správu na jednotlivých úsekoch i podl'a prílohy
zákona [2], podl'a ktorej na úseku katastra nehnutel'ností spracúva sumárne údaje katastra o podnom fonde a zabezpečuje
zostavenie návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov
podl'a zákona [5]. Do posobnosti krajského úradu prislúcha
aj vybraná posobnosť doterajších ústredných orgánov štátnej
správy vo veciach, v ktorých v oblasti výkonu štátnej správy
rozhodovali ako odvolacie orgány voči rozhodnutiam vydaným v prvom stupni. Pri vymedzovaní posobnosti krajských
úradov sa vychádzalo z princípu, aby tieto orgány štátnej
správy plnili iba úlohy, ktoré im vyplývajú z ich funkcie druhostupňových orgán ov a aby iné posobnosti realizovali iba

výnimočne, ak presahujú rámec okresu alebo ak vyplývajú
z ich vzťahov k ústrednému orgánu štátnej správy. Úplným
výpočtom kompetencií krajských úradov sa dosiahol stav, že
každá iná kompetenci a, ktorá doteraz patrila do posobnosti
katastrálnych úradov zrušovaných zákonom [2], je zverená
do posobnosti okresného úradu.
Rozsahom posobnosti budú krajské a okresné úrady zabezpečovať viacodvetvový výkon štátnej správy a budú budované tak, aby ich posobnosť v horizontálnej linii bola jednotná. Krajský úrad a okresný úrad zriaďujú pre jednotlivé
úseky štátnej správy odbory, ktoré sa možu členiť na oddelenia. Odbory krajského úradu a okresného úradu konajú
a rozhodujú v administratívnosprávnych veciach na jednotlivých úsekoch štátnej správy samostatne. Týmto sa novo
upravuje administratívnoprávna subjektivita odboru ako
správneho orgánu. Takéto riešenie reaguje na skutočnosť, že
novozriadené úrady posobia na prevažnej vačšine úsekov
štátnej správy a sposob zabezpečeni a plnenia úloh cez výlučnú zodpovednosť prednostu nie je možný.
Ústredné orgány štátnej správy, do ktorých posobnosti patria úseky štátnej správy vykonávanej krajskými úradmi
a okresnými úradmi, okrem iného riadia výkon štátnej správy,
uskutočňovanej krajskými úradmi a okresnými úradmi, na
jednotlivých úsekoch štátnej správy vydávaním všeobecne
závazných právnych predpisov, smerníc a pokynov, zjednocovaním postupu pri ich používaní, vypracúvaním koncepcií
rozvoj a konkrétneho úseku štátnej správy a preskúmavaním
rozhodnutí podl'a osobitných predpisov a kontrolujú tento výkon. Ďalej spolupracujú s Ministerstvom vnútra SR pri hodnotení činnosti krajských úradov a okresných úradov, pri príprave opatrení týkajúcich sa ich výstavby a činnosti, pri
odbornej príprave zamestnancov krajských úradov a okresných úradov, pri určovaní skladby pracovných funkcií na
krajských úradoch a okresných úradoch a podiel'ajú sa na zostavení súhrnu rozpočtov krajských úradov a vyjadrujú sa
k zmene jeho závazných úloh, závazných limitov a závazných ukazovatel'ov. V zákone [2] je vymedzené riadenie
okresných a krajských úradov vládou s odvetvovými ústrednými orgánmi štátnej správy. Ustanovená je zodpovednosť
rezortov za riadenie a kontrolu výkonu štátnej správy na úsekoch, na ktorých sú podl'a osobitných zákon ov v postavení
ústredného orgánu štátnej správy. Táto odvetvová zodpovednosť ústredných orgánov štátnej správy sa premieta aj do prípravy návrhov finančného zabezpečenia krajských a okresných úradov. Zákon zohl'adňuje potrebu ústredných orgánov
štátnej správy umožniť im ovplyvňovať rozsah príslušnej časti
rozpočtových výdavkov krajských a okresných úradov a ustanovuje ich účasť na zostavovaní návrhu rozpočtu krajských
úradov, ako aj jeho zmien.
Zrušovacím ustanovením zákona [2] boli zrušené okrem
iného dovtedajšie katastrálne úrady [6] a [7] a ich posobnosť
prešla na okresný úrad, akju nezveril zákon krajskému úradu,
ako d6sledok horizontálnej integrácie miestnej štátnej správy
a nového administratívneho usporiadania štátu.
V okrese, v ktorom ku dňu účinnosti zákona [2] nebol o
možné zriadiť okresný úrad, najma z d6vodu nedostatočných
priestorových, personálnych alebo organizačných podmienok, vykonáva štátnu správu do jeho zriadenia okresný úrad
susediaceho okresu.
V zákone [2] sú premietnuté zmeny zákona NR SR
č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnutel'ností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnutel'nostiam (katastrálny zákon)
vyvolané predmetným procesom, najma sú na novo zadetinované miestne orgány štátnej správy na úseku katastra, ktorými sú okresné a krajské úrady. Spresnená je zákonná po-
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vinnosť Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR
vydať všeobecne závazný právny predpis, ktorý ustanoví podrobnosti o organizácii práce a o úschove spisov a manipulácii s nimi na úseku katastra na okresných a krajských úradoch. Podob ne je v zákone [2] spresnené ustanovenie
o katastrálnom konaní.

Ciel'om nového usporiadania orgamzacle miestnej štátnej
správy je jej efektívnosť a zjednodušenie vybavovania si záležitostí právnických a fyzických osob.

4. Katastrálny ústav v Žiline
V katastrálnom konaní, ako v osobitnom druhu správneho
konania a v aktivitách s ním súvisiacich, doteraz vykonával
katastrálny úrad aj prevažne alebo výlučne technické činnosti, ktoré spočívali najma v revízii údaj ov katastra nehnuterností a v obnove katastrálneho operátu (novým mapovaním, skrátenou formou alebo vyhotovením duplikátu). Tieto
činnosti nemajú vplyv na vznik, zmenu alebo zánik práv k nehnutel'nostiam. Zákon [2] ustanovil, že ich bude vykonávať
osobitná právnická osoba zriadená ÚGKK SR a v kategárii
obnovy katastrálneho operátu pripadne aj iná fyzická alebo
právnická osoba, vykonávajúca geodetické a kartografické
činnosti. V nadvaznosti na túto ideu ÚGKK SR zriadil podl'a
rozpočtových pravidiel osobitnú právnickú osobu s celoslovenskou posobnosťou - Katastrálny ústav v Žiline. Katastrálny ústav v Žiline je organizácia s rozpočtovým charakterom hospodárenia.

[I] Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 22111996

Z. z.
o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.
[2] Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[3] Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým
sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacichjednotlivé okresy.
[4] Zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch.
[5] Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niekktorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.
[6] HORŇANSKÝ, 1.: Dlhoročné úsilie o nový katastrálny zákon úspešne uzavreté. In: Zborník zo lY. celoštátnej konferencie o evidencii nehnutefností. Žilina, Slovenská spoločnosť geodetov
a kartografov, 1992, s. 3-10.
[7] HORŇANSKÝ, I.: Príspevok k obnoveni u intabulačného princípu. Geodetický a kartografický obzor, 38(80), 1992, Č. 11,
s.233-236.

Hustota rozmístění
diskrétních bodů rovinného pole

Ing. Miloš Vencovský, DrSc.,
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

Analýzou hustoty rozložení diskrétních bodů rovinného pole
se autor zabýval ve spojitosti s četnostní analýzou epicenter
zemětřesení, registrovaných v rozsahu několika posledních
století v tzv. Griinthalově seznamu {I]. Dále uvedené řešení
tohoto zcela obecného problému by mohlo být využito i v jiných odborných souvislostech, jako např. při odvozování hustotních vztahů mezi bodovými objekty organického či neorganického původu, které mají společný generický charakter
a které jsou nepravidelně rozmístěny v rovinné ploše apod.

Pro řešení naznačeného problému lze nalézt v zásadě dva
způsoby, které vycházejí z jednoho základního předpokladu,
a to, že rozmístění diskrétních bodů (dále jen bodů) pole je
důsledkem vnějších vlivů či příčin, které se spojitě mění
v rozsahu tohoto pole. Pak lze totiž také předpokládat, že se
v rozsahu daného pole spojitě mění i hustota tohoto rozmístění. Nejsou-li zmíněné příčiny či vlivy známé, je zřejmé, že
analýza hustoty rozmístění bodů pole může přispět k jejich
objasnění.

2. Rastrovací síť
První z obou shora zmíněných způsobů spočívá v tom, že se
v rozsahu zkoumaného bodového pole definuje vhodně hustá
čtvercová rastrovací síť. Uvnitř každého elementu této sítě se
zjistí absolutní počet bodů pole a z tohoto počtu se pak zde
odvodí hustota pole jako podíl nalezeného počtu a plošné velikosti elementu sítě. Hustota je tedy v daném případě vyjádřena obvyklým způsobem, a to počtem bodů na jednotku
plochy. Tomuto číslu se pak přisoudí význam výškové káty
ve středovém bodě každého elementu sítě. Vznikne tak
známý rastrový digitální model obecné plochy, na kterém je
možno provádět různé žádané numericko-analytické operace,
z nichž nejzákladnější je izočarový popis. Grafická prezentace tohoto popisu ve formě izočarového plánu se pak stává
výchozím dokumentem ke studiu souvislostí mezi změnami
hustoty bodů pole a shora zmíněnými příčinami.
Tato velmi jednoduchá metoda vede však jen k přibližným
a v zásadě vždy zkresleným výsledkům. Je to zřejmé ze skutečnosti, že tvar výsledného digitálního modelu je závislý na
volbě velikosti hrany elementárního čtverce. Rastrové sítě
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Obr. J Výsledek četnostní analýzy epicenter zemětřesení
Grunthalova katalogu pomocí rastrovací sítě
pro zadanou oblast západních Cech (65 x 60 km)

Obr. 2 Trojúhelníková síť nad epicentry zemětřesení
Grunthalova katalogu pro území z obr. J

s velkými elementárními čtverci vedou k neúnosné generalizaci hustotní analýzy zkoumaného pole a sítě s malými
čtverci způsobují naopak rozpad hledaného jevu do zcela izolovaných oblastí, ze kterých se jen velmi těžko hledají zmíněné příčinné souvislosti. Je sice možné nalézt jistou optimální velikost hrany elementárního čtverce, ale i v tomto
případě bude získaný výsledek vždy jen přibližný, a tedy ve
většině případů těžko přijatelný. Tento způsob odvození hustotních vztahů mezi body pole je snad účinný jen pro značně
početná pole s malou hustotní nehomogenitou. Obr. I ozřejmuje užití tohoto způsobu, a to pro bodové pole, definované již zmíněným Grlinthalovým seznamem epicenter zemětřesení z oblasti západních Čech a středního Německa
a představuje četnostní analýzu těchto epicenter v rozsahu
pole 65 x 60 km při délce hrany elementárního čtverce 5 km.
Kóty vrstevnic vyjadřují absolutní počty epicenter a to v jednotkách 10 1 •

3. Trojúhelníková síť
Princip tohoto způsobu spočívá v určení tzv. průměrné vzdálenosti v každém bodě analyzovaného pole. Tuto vzdálenost
definujeme jako aritmetický průměr všech vzdáleností daného bodu od tzv. bodů sousedních a považujeme ji za veličinu, která v nepřímé úměrnosti hustotu rozmístění bodů
v okolí daného bodu určuje. Z této definice je zřejmá zásadní
odlišnost tohoto způsobu hustotní analýzy od způsobu předcházejícího.
K nalezení shora zmíněných tzv. sousedních bodů lze užít
různé postupy. Za nejvhodnější postup je možno považovat
ten, který je založen na generaci trojúhelníkové sítě procházející všemi body zkoumaného pole. Za tzv. sousedící
body s daným bodem pole budou považovány body všech
těch trojúhelníků, které mají v tomto bodě společný vrchol.
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Obr. 3 Definice průměrné vzdálenosti Do a Do
pro centrální obrazec, vyznačený na obr. 2

Přisoudíme-Ii průměrným vzdálenostem, definovaným
v každém vrcholu sítě, význam výškových souřadnic, dospějeme ke konstrukci digitálního modelu plochy hustotního
rozdělení bodů pole. Takto zkonstruovaný model bývá nazýván digitálním modelem s tzv. bázovou trojúhelníkovou
sítí [2]. Za předpokladu již shora zmíněné spojitosti hustotních vztahů v bodovém poli je možno tento digitální model
transformovat dnes již známými postupy (např. pomocí
Bernstein-Bézierových
trojúhelníkových plátů či multikvadrikové interpolace) do tvaru hladké, nepravidelné, ale
analyticky definované plochy. Na této ploše je pak opět
možno provádět různé analyticko-numerické operace, tedy
i analýzu izočar stejných hustot. Podobně jako v předcházejícím případě je výsledkem této analýzy dokument o hustotním rozdělení bodů pole, který může sloužit ke studiu, určujícímu příčiny tohoto rozdělení. Obr. 2 ozřejmuje generaci
trojúhelníkové sítě nad epicentry zemětřesení Griinthalova
seznamu v plošném rozsahu pole z obr. 1. Na obr. 3 je pak
vysvětlena definice zmíněné průměrné vzdálenosti Do.
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Obr. 4 Výsledek hustotní anal.Vzy epicenter zemětřesení
Grunthalova katalogu pomocí trojúhelníkové sítě pro území
z obr. 1 (identifikace oblastí jen s průměrnými
vzdálenostmi 15.102 a 20.102 metrů)

Obr. 5 Trojúhelníková síť, vytvořená k těžištím trojúhelníků
trojúhelníkové sítě z obr. 2

Není-li shora zavedený předpoklad o spojitých změnách
hustotního rozdělení bodového pole zcela splněn, nebo budou-Ii průměrné vzdálenosti Do zatíženy značnými nahodilými vlivy, bude výsledný digitální model značně členitý.
V této členitosti může pak zanikat spojitost hustotního rozdělení pole a tudíž i odvození objektivních příčin, které k tomuto rozdělení vedly. Za dané situace je vhodné odvodit nové
- generalizované výškové souřadnice k původnímu digitál-

Obr. 6 Výsledek modifikované hustotní analýzy epicenter
zemětřesení Grunthalova katalogu pro území z obr. 1
(identifikace oblastí jen s průměrnými vzdálenostmi
15.102 a 20.1 Dl metrů)

nímu modelu. V každém bodě pole, tj. v každém vrcholu trojúhelníkové sítě definuje tuto novou výškovou souřadnici jako
průměrnou vzdálenost Do, která je odvozena jako zvážený
průměr ze všech původních průměrných vzdáleností Do sousedních bodů. Zkušenosti z numerických experimentů ukazují, že váhy tohoto zváženého průměru je vhodné zavést
podle vztahu, který je též uveden na obr. 3. Obr. 4 představuje výsledek shora popsané hustotní analýzy pole epicenter
zemětřesení GrUnthalova seznamu, a to v plošném rozsahu
obr. I a pouze pro oblasti s průměrnými vzdálenostmi 15.102
a 20.102 metrů. Z obrázku je zcela zřejmá odlišnost hustotní
analýzy, která byla provedena prvním způsobem a vyjádřena
na obr. I. Zatím co maximum hustoty bodů na obr. I je jen
jediné a dominující nad ostatními relativními maximy
v okolí, druhý způsob identifikuje podle obr. 4 několik oblastí s maximálními hustotami, což možná může vést odborníka k formulaci zcela jiných hypotéz o seismicitě oblastí západních Čech, než které by vyplynuly z analýzy prvního typu.
Popsaný druhý způsob hustotní analýzy lze dále ještě modifikovat. Tato modifikace se uplatní v případě, že rozmístění bodů v poli je značně nehomogenní, tedy že zde existují
oblasti se značně rozdílnými bodovými koncentracemi. Pak
totiž průměrné vzdálenosti určené v bodech na rozhraní
těchto oblastí mohou být značně veliké a okrajové body oblastí s vyššími bodovými koncentracemi může pak tato analýza vyčlenit do oblastí s koncentracemi nižšími.
Zmíněná modifikace spočívá v tom, že se průměrné vzdálenosti Do a Do neurčují k bodům pole, ale k těžištím trojúhelníků sítě, původně generované k tomuto budovanému
poli. Průměrná vzdálenost v těžišti jistého trojúhelníku sítě
se pak definuje jako aritmetický průměr délek všech tří stran
tohoto trojúhelníku. Vznikne tak nové bodové pole s přibližně
dvojnásobným počtem bodů, které umožňuje utvoření nového digitálního modelu hustotního rozmístění bodů původního pole. Experimenty ukazují, že takto modifikovaná hustotní analýza lépe a detailněji vyhovuje přirozenému
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rozmístění bodů v původním bodovém poli. Její nevýhodou
je zdvojnásobení všech numerických operací. Na obr. 5 je
uvedena generace trojúhelníkové sítě k těžištím trojúhelníků
sítě, generované z bodů původního pole a na obr. 6 je pak
znázorněn výsledek hustotní analýzy, provedené zmíněnou
modifikací, a to opět v plošném rozsahu pole z obr. I a pro
oblasti s průměrnými vzdálenostmi 15.102 a 20.102 metrů.
Porovnáme-li obr. 6 s obr. 4, můžeme shledat velmi detailní
rozlišení jednotlivých oblastí stejných hustot a tedy obecně
i vyšší rozlišovací schopnost této modifikace.
4. Závěr
Analýza hustoty rozmístění diskrétních bodů rovinného
pole je úkolem, jehož splnění je žádoucí jen v ojedinělých
případech řešení technických či přírodovědních problémů.
Nicméně tato analýza našla dobré uplatnění v seismologii,
a to při hledání oblastí s různou seismickou aktivitou. Kvalita výsledků analýzy je pochopitelně odvislá od formulace
vhodného způsobu. Dosud užívaný způsob odvození hustotního rozdělení bodů pole na základě určování počtů bodů
v elementech vhodně dimenzované čtvercové rastrovací sítě
se ukazuje jako málo vhodný, neboť vede jen k velmi při

bližným a v zásadě deformovaným výsledkům. Za velmi
účinný nástroj k provedení hustotní analýzy bodového pole
lze považovat vytvoření trojúhelníkové sítě z bodů pole. Tato
síť slouží k určení hustoty rozmístění bodů v jednotlivých bodech pole pomocí průměrné vzdálenosti tohoto bodu od bodů
sousedních a umožňuje konstrukci digitálního modelu hustotního rozdělení a jeho grafické znázornění a tedy získání
i základních dokumentů k následné odborné interpretaci.
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Tvorba VKM v katastrálnom odbore OÚ
v Michalovciach

V súvislosti s transformáciou právnych vzťahov k nehnutefnostiam po roku 1989 vznikol na územné orgány katastra nehnutefností (KN) veľký nápor, a to nielen na práce spojené
s poskytovaním informácií, ale aj na aktualizáciu katastrálneho operátu. Jedným z d6s1edkov zvýšeného počtu poskytnutých informácií a zmien bolo odhalenie množstva chybných
záznam ov ako aj nedostatkov pri spravovaní operátu KN.
Nasadenie osobných počítač ov PC na spravovanie súboru
popisných informácií (SPI) KN podstatným sp6sobom zmenilo a zefektívnilo sp6sob práce nielen so samotným SPI, ale
aj pri príjme a evidenci i došlých hlásení a listín. Súčasne sa
venovala veľká pozornosť softverovému vybaveniu a potrebným zmenám v príslušných predpisoch.
Spravovanie grafickej časti operátu KN v podmienkach výpočtovej techniky je podstatne zložitejšie. Softverové vybavenie - grafický systém KOKEŠ sa zaviedol na pracoviská
KN takmer súčasne s hardverovým. Tento systém sa za
uplynulé obdobie postupne menil a zdokonaľoval. O súčasne
používanej 8. verzi i systému KOKEŠ, doplnenej o sériu nadstavbových program ov, možno konštatovať, že v porovnaní
s predchádzajúcimi je prisp6sobená na prácu s grafickými
súbormi KN tak, že práca je pohodlnejšia a rýchlejšia. Prelomovým momentom pri spravovaní grafických súborov KN
bolo vypracovanie závaznej štruktúry a výmenného formátu
pre vektorovú katastrálnu mapu (VKM). S účinnosťou od

Ing. Viktor Lajterčuk, Ing. Adriána Treščáková,
katastrálny odbor Okresného úradu,
Michalovce

1.9. 1995 je nadobudol účinnosť Metodický návod na tvorbu
VKM [I], a od 1. 1. 1996 aj Metodický návod na aktualizáciu VKM [2].
2. Tvorba VKM a jej využitie
Inštrukcie a metodické návody na prácu s grafickou časťou
operátu KN vyriešili mnohé problémy technického charakteru. V poslednej dobe sa však vo veľkej miere začínajú prejavovať problémy technicko-právneho charakteru. Tieto problémy sa najvýraznejšie prejavujú pri komplexnom riešení
celých katastrálnych území (k. ú.). Jednou z týchto prác je
práve tvorba VKM.
2.1 Tvorba VKM na katastrálnom
v Michalovciach

odbore

OÚ

V k. ú., kde bola tvorba základnej mapy veľkej mierky
(ZMVM) skončená po 1. I. 1993 je povinnosť vyhotoviť a ďalej spravovať VKM. Množstvo z predmetných k.ú. sa spracováva na oddeleniach automatizácie, ale pre niektoré k. Ú.
sa VKM tvorí priamo na okresných pracoviskách KN.
Na katastrálnom odbore Okresného úradu (OÚ) v Michalovciach sa vedie VKM v šiestich k. ú., z toho tn k. ú. boli
spracované priamo na tomto pracovisku. Pri tvorbe VKM
v týchto k. Ú. sa osvedčil tento postup:
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a) prevod výkresov zo štruktúry MAPA 1 do štruktúry VKM
automatizovaným dávkovým sposobom pomoc ou programu VDKM a pomoc ou funkcií pre hromadné zmeny,
b) zosúladenie operátu,
c) spracovanie obnovy povodných vlastníckych hraníc,
d) doplnenie ostatných prvkov VKM a vytvorenie kompletného obsahu jednotlivých vrstiev.
Najvýraznejší efekt sa týmto postupom dosiahne ak sa
s tvorbou VKM začne pred vyhlásením platnosti operátu obnoveného novým mapovaním daného k. ú.:
1. Upravia sa výkresy zo štruktúry MAPA 1 do štruktúry VKM. Táto operácia je časovo nenáročná, preto nie
je problém vykonať ju na začiatku práce.
2. Zosúladí sa písomná a grafická časť operátu. Grafické
súbory po tvorbe ZMVM pozostávajú z výkresov, v ktorých je priebeh hraníc parciel taký, aký bol povodne zmeraný, teda stav užívania. Sporné a nezretel"né vlastnícke
hranice je do VKM potrebné dopracovať interaktívne. SÚradnice lomových bodov hraníc parciel sa vkladajú do súboru súradníc manuál ne. Tieto súradnice sú zvačša pri
tvorbe ZMVM dopočítavané roznymi metódami s roznou
presnosťou. Kresba týchto vlastníckych hraníc parciel
bol a vykonávaná len manuálne na rytinách.
Možno konštatovať, že už pri vizuálnej kontrole a vložení
dopočítaných súradníc sa ukážu prvé chyby:
- priebeh hraníc parciel na analógovej mape nezodpovedá
priebehu hraníc podl"asúradníc podrobných bodov,
- súradníce podrobných bodov neležia presne na hraniciach príslušných parciel,
- nesúhlasia výmery.
Tieto súradnice lomových bodov hraníc parciel sa musia
prepočítať tak, aby analógová mapa bola identická s VKM
a zároveň aby výmery parciel vypočítané zo súradníc boli
zhodné s výmerami v SPI. Niekedy sa naopak musia opraviť výmery parciel v SPI. Ak sú tieto parcely vedené na
listoch vlastníctva (LV), predíde sa týmto katastrálnemu
konaniu.
3. Obnovia sa povodné vlastnícke hranice. Pri preberaní
ZMVM a tvorbe VKM je vel"kou výhodou, ak je dobrá
spolupráca medzi technickým a právnym oddelením katastrálneho odboru v okresnom pracovisku. Zatial"čo pracovníci technického oddelenia pracujú na tvorbe VKM,
pracovníci právneho oddelenia robia identifikáciu povodných a novozmeraných parciel a ich prečíslovanie na LV.
Tu sa vyskytuje dosť prípadov, keď je potrebné obnoviť
ďalšie povodné vlastnícke hranice. Ak výpočtové práce na
týchto obnovách prevezmú pracovníci technického oddelenia, ktorí pracujú s grafickými súbormi, može byť táto
práca omnoho rýchlejšia a presnejšia. Chybám a problémom uvedeným v predchádzajucom bode 2 sa takto vyhneme.
4. Doplnia sa všetky prvky VKM. Pri tejto operácii sa vykonáva doplnenie VKM tak, aby obsahovala všetky potrebné údaje, ktoré predpisuje metodický návod [1].
V praxi je to doplnenie zlučiek, symbolov pre druhy pozemkov, vyvádzajúcich šípiek pre parcelné čísla, Iíniových vedení, hraníc k Ú., atributov, te~tových popisov a
iných prvkov polohopisu. Pri doplňovaní týchto údajov
vznikajú zvačša problémy technického charakteru. Napríklad oprava alebo dopočítanie súradníc podrobných bodov dopravných sietí, nadzemných vedení, pevných bodov podrobného (polohového bodového) pol"aa podobne.
Tieto nezrovnalosti nezasahujú do SPI, a teda nie sú tak

závažné. Preto sa operácia može vykonávať pokoj ne až po
vyhlásení platnosti opererátu KN obnoveného novým mapovaním.
V prípade, že operát prevezme na tvorbu VKM oddelenie automatizácie, zosúladenie písomnej a grafickej časti
sa robí až ako posledná operácia opiiť v okresnom pracovisku KN.
Aj keď sa práca na tvorbe VKM metodicky zjednotila, určité problémy ostávajú. Je to napr. riešenie tzv. poliacich
parciel - ciest a vodných tokov, ktorými prechádza katastrálna hranica alebo rohy domov presahujúce do susedných parciel. Tieto a iné problémy ešte len čakajú na
svoje definitívne doriešenie.

Výhody VKM sa v súčasnosti prejavujú hlavne pri vyhotovovaní geometrických plánov (GP) a ich kontrole. Vo
všetkých k Ú., kde sa vedie VKM, sa GP vyhotovujú klasicky v grafickej forme aj v závaznej štruktúre a stanovenom výmennom formáte na pamiiťovom médiu - vektorový
geodetický podklad (VGP). Podklady na tvorbu VGP dostávajú vyhotovitelia GP tiež na prenosnom pamaťovom
médiu. Keďže tieto podklady vyhotovitel"ovi GP slúžia aj
ako snímka z mapy, poskytujú sa zvačša vo vačšom rozsahu ako je nevyhnutné na vyhotovenie VGP. Vytvárame
ich pomocou interaktívneho grafického systému (IGS) KOKEŠ, pomocou funkcie "ore" - orezanie výkresu. Takto
poskytnuté údaje využívajú vyhotovitelia GP nielen na
tvorbu VGP ale aj ako podklad na tlač grafického znázornenia GP.
Pri kontrole sa dodané VGP prekopírujú do adresára, kde
sú aktuálne výkresy VKM daného k.ú .. VGP aj súbor súradníc sa načítajú do IGS KOKEŠ a tam sa prekontroluje správnosť štruktúry VGP:
a) úplnosť objektov vrstvy KLAD PAR:
-Iínia hranice parcely (uzavretosť Iínie, správnosť čísel
bodov, kresliacich kl"účov),
-Iínia značiek parcely (správnosť kresliacich k1"účov,
spojníc a symbolov),
- text (správnosť parcelného čísla, výšky textu, vzťažného
bodu, typu písma, kresliaceho kl"úča),
- atribút (zhodnosť s parcelným číslom),
b) správnosť zaradenia roznych menených prvkov polohopisu do objektov a vrstiev,
c) správnosť výmer riešených parciel, teda súlad s textovou
časťou GP a urobí sa vizuálna kontrola, teda súlad s grafickou časťou GP,
d) výkres sa označí funkciou "ozn", čím sa zmení farba
kresby bez ohl"aduna to v akej vrstve sú objekty (používame svetlotyrkysovú),
e) do systému KOKEŠ sa načíta aktuálny výkres VKM ako
referenčný - podkladový a skontroluje sa polohová správnosť novovytváraných a riešených parciel a porovná sa
nový stav so starým stavom,
f) skontroluje sa správnosť súradníc novourčovaných bodov,
hlavne či ležia na hraniciach susedných neriešených parciel,
g) skontrolovaný výkres sa prenesie spiiť do adresára, kde sa
archivujú súbory VGP.
V katastrálnom odbore OÚ v Michalovciach sa na kontrolu GP kladie vel"kýdoraz. Okrem nutných náležitostí sa
správnosť polohy a výmer parciel kontroluje vo všetkých k.ú.
(nie len v tých, kde sa spravuje VKM). Na jednej strane sa
kladú vačšie požiadavky na presnosť pri vyhotovovaní GP,
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na druhej strane aj geodetické informácie na základe ktorých
sa GP vyhotovujú musia byť bez chýb. Týmto sp6sobom sa
chyby nezakrývajú a neprenášajú. Postupne sa riešia a odstraňujú staré chyby a v čo najvačšej miere sa predchádza
novým. Takýto sp6sob zabezpečuje postupné skvalitňovanie
grafického operátu KN.
Grafické údaje, z ktorých by sme mohli v súčasnosti na
pracovisku KN poskytovať informácie a kópie z pozemkových máp sú len súbory VKM. Aj keď sa tvorba VKM vo
vačšom rozsahu ešte len rozbehla, dá sa predpokladať, že vo
všetkých k.ú., v ktorých sú technicko-hospodárske mapy
a ZMVM sa postupne vytvoria aj VKM. Vel'ký prísun údajov, s ktorým sa v najbližšej dobe počíta, sú údaje zo zjednodušeného registra p6vodného stavu (ZRPS) a registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP). Okrem toho sa
uvažuje aj o rastrových údajoch, ktoré by sa dali v okresnom
pracovisku KN využívať.
Tvorba grafických údajov je náročná, dlhodobá a r6znorodá činnosť, a preto je účelné sledovať jej kvalitu a bezpodmienečnú stálu aktualizáciu súborov, aby ich bolo možné za
pomoci vhodného programového vybavenia naplno využívať. Zároveň je potrebné si uvedomiť, že tlak na zvyšovanie
rýchlosti pri tvorbe VKM by mohol procesu z hl'adiska kvality údaj ov sk6r uškodiť, ako pom6cť.

3. Aplikačné programy využívané na tvorbu VKM
a prácu sVKM
V katastrálnom odbore OÚ v Michalovciach sú v súčasnosti
pri práci s grafickými súbormi VKM a na jej tvorbu využívané následujúce programové produkty:

boly jednotlivo po parcelách v IGS KOKEŠ. Podkladom na
dopÍňanie symbolov je v tomto prípade papierový podklad mapa. Táto činnosť je pracná a časovo náročná. Okrem toho
na papierovej mape niesú uvedené symboly pre druh pozemku pre všetky parcely, čo je ale pri spracovávaní VKM
závazné.
Kv6li týmto, ale i ďalším problémom sme boli postavení pred úlohu zautomatizovať túto činnosť. Keďže počítačový program, ktorý by splnil túto úlohu, nebol k dispozícii na pracovisku v Michalovciach, bol spracovaný na
tento účel program VTXHZM pre hromadné zmeny grafických súborov VTX. Tento program vykonáva automatizované dopÍňanie symbolov pre druh pozemku podl'a
údaj ov v SPI informačného systému katastra nehnutel'ností
(lSKN). Údaje sa čerpajú z údajového súboru pre parcely,
kde pre každújednu parcelu sa zisťuje kód druhu pozemku
a kód využiti a nehnutel'nosti. Na základe kombinácie
týchto kódov je pre každú parcelu priradený a zapísaný
príslušný kód symbolu pre druh pozemku. V programe existuje tabul'ka priradení týchto kódov, ktorú je možné l'ubovol'ne ďalej rozširovať a meniť. Výsledkom spracovania
je grafický súbor VTX s už doplnenými symbolmi. Program pritom vykonáva aj r6zne kontroly vstupného súboru, a síce správnosti už existujúcich symbolov, resp. výpis problematických parciel, pri ktorých nie je možné
doplniť symboly automatizovane. Prínosom tohto programu je značné urýchlenie a zjednodušenie jednej z operácií pri spracovaní VKM, a tiež kontrolná funkcia grafických údaj ov.
Podobným sp6sobom by bolo možné za pomoci programu
zautomatizovať alebo aspoň zjednodušiť aj dopÍňanie niektorých ďalších údaj ov, ku ktorým však musia existovať informácie v báze údajov SPI.

KOKEŠ 8 (autor Gepro Praha)
IGS KOKEŠ je na pracovisku v Michalovciach, ako i na
ostatných pracoviskách vo východoslovenskom regióne,
hlavným grafickým programom využívaným pri tvorbe
VKM, jej využívaní ako i ďalších prácach spojených s grafickým spracovaním máp. V súčasnosti je k dispozícii des aťpoužívaťel'ská sieťová verzia KOKEŠ 8 pre operačný systém
(OS) DOS, čím je umožnená súčasná práca dostatočnému
počtu pracovníkovo Uvedený program vyhovuje v procese
tvorby na zadávanie údaj ov. Na využitie už vytvorenej VKM
by však bol vhodnejší grafický systém pracujúci pod OS
Windows, ktorý umožňuje efektívnejšiu prácu a vyšší komfort obsluhy.
VDKM (autor CGS Bratislava)
VDKM je program, ktorý sa využíva pri prvotnom spracovaní vektorovej kresby dodanej z Geodetického a kartografického ústavu Bratislava ako súbor VTX vo formáte MAPA
1. Pomocou programu VDKM sa upraví štruktúra súboru do
štruktúry požadovanej pre VKM. Ďalej sa so súborom pracuje už v IGS KOKEŠ.
VTXHZM (autor Ing. Viktor Lajterčuk)
Ide o program slúžiaci na automatizované hromadné spracovanie súborov VKM v digitálnej forme. Na pracovisku v Michalovciachje tento program využívaný v procese dopÍňania
údaj ov do VKM. Program v terajšom vyhotovení slúži na
hromadné doplnenie symbol ov (značiek) na označenie druhov pozemkov, na základe údajov evidovaných v bázach údajov písomných informácií KN.
Pri klasickom spracovaní je potrebné dopÍňať tieto sym-

KONTROL 1 (autor lán Pecúch)
Ide o program slúžiaci na odhalenie nezrovnalostí medzi SPI
a grafickou časťou operátu. Konkrétne ide o porovnávanie
výmer parciel v grafickej a písomnej časťi s vyhodnocovaním rozdielov. Taktiež je kontrolovaná existencia, resp. neexistencia jednotlivých parciel v oboch súboroch. Na základe
vytvoreného protokolu sú potom skúmané príčiny nezrovnalostí, a tieto sú postupne odstraňované až do úplného zosúladenia výmer v oboch súboroch.
Program je využívaný v procese tvorby VKM, kde jeho
účelom je napom6cť zabezpečeni u súladu výmer grafickej
a písomnej časti operátu. Program je využívaný aj po ukončení tvorby VKM, ak je potrebné prekontrolovať súlad operátu, čím sa udržiava kvalita operátu.
KONTROLffOPOLOG

(autor GEPRO Praha)

Tento program je doplnkovým nadstavbovým programom začleneným do prostredia IGS KOKEŠ 8. Využíva sa hlavne
pri kontrole predpísanej štruktúry grafických súborov VKM.
Program má dve časti. Prvá z nich - KONTROL vykonáva
kontrolné operácie pre bodové a čiarové prvky výkresu. SÚ
to napríklad kontroly na duplicitu spojníc, kontroly jedinečnosti čísel bodov vo výkrese, kontrola kríženia línií bez priesečníkov a pod. Druhá časť - TOPOLOG slúži na vykonávanie topologických operácií nad vybranými vrstvami
zvoleného výkresu. Vykonáva kontrolu vol'ných línií, odstránenie duplicitnej kresby a tvorbu tzv. objektov z čiarovej
mapy.
Program je využívaný v procese tvorby VKM, a taktiež pri
kontrolách výkresov dodaných zo ZRPS či ROEP.
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WINKUKlKATASTER

(autor APEX Košice)

Tento programový produkt bol zakúpený pre všetky pracoviská bývalého Katastrálneho úradu v Košiciach. Ide o program pracujúci už v prostredí OS Windows, čím sa zaraďuje
medzi perspektívne systémy. Je to v podstate súbor dvoch
program ov vzájomne prepojených. Prvým z nich je WINKUK, t.j. VYKUK pre Windows umožňujúci prehliadanie
grafických súborov, včÍtane VKM a rastrov, pomocné výpočty, selekciu údajov, a rozne ďalšie funkcie. Druhým programom je KATASTER umožňujúci zase prehliadanie písomných informácií KN ako sú údaje o parcelách, vlastníkoch,
nájomcoch a ďalšie. Umožňuje vytváranie roznych t1ačových
zostáv, ako napr. LV,evidenčný list či roznych selektovaných
a triedených údaj ov. H1avnou vymoženosťou oboch programov je ich vzájomné prepojenie a možnosť súčasného pohIadu na grafické aj písomné údaje. Príkladom je súčasné
prezeranie údajov o parcele a jej grafického ekvivalentu príslušnej časti VKM. Týmto je možné zabezpečiť pohIad na
grafické a písomné údaje ako na celok a takto s nimi aj pracovať.
Program slúži už pre samotné. využívanie spracovaných
grafických a písomných údaj ov bez možnosti ich úprav.

4. Spracovanie
záciou

analógových máp skenovaním a vektori-

Jedným zo sposobov získania digitálnej mapy je skenovanie,
následná tvorba rastra a vektorizácia.
Uvedený sposob možno v podmienkach rezortu Úradu
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
(ÚGKK SR) odporučiť hlavne v prípadoch, kde sú mapové
podklady len v analógovej forme a nepredpokladá sa pre
nich v krátkom čase digitálne spracovanie, napríklad
v rámci ROEP či ZRPS, príp. prepracovania mapy v skrátenom konaní.
Považujeme za vhodné aj touto cestou apelovať na urýchlenie prevodu všetkých máp využiteIných v KN (hlavne katastrálne mapy a mapy určeného operátu).
Dovodov na pristúpenie k takémuto riešeniu je niekoIko:
I. Využívaním analógových máp dochádza k ich opotrebovavaniu, a tým aj k znehodnocovaniu.
2. Využívanie analógových podkladov nie je dostatočne
presné vzhIadom na to, že dochádza k významnému posobeniu Iudského faktora a taktiežje náročnejšie na čas a manuálnu prácu.
3. Nie je možné naplno využívať výpočtovú techniku a pracovať "na jednom stole", lebo časť máp je v počítači a časť
na "papieri".
.
4. Nie je možné zabezpečiť jednotný systém archivovania
a zabezpečeni a údajov.
5. Nie je možné poskytovať grafické údaje prostredníctvom
siete.
Uvedenú úlohu je potrebné zabezpečiť technicky aj organizačne. Pod technickÝJll zabezpečením chápeme najma vybavenie pracovísk KN vyhovujúcimi rastrovými plotrami
(vybavenie presnými skenermi je toho času už zabezpečované) a potrebným softverom. Možno konštatovať, že existuje množstvo systémov, ktoré možno pre danú úlohu použiť. Možno medzi ne zaradiť najma v rezorte ÚGKK SR
odskúšaný a cenovo výhodný GEOSCAN, rozne nadstavby
AUTOCADU, a tiež celý balík programov firmy INTERGRAPH.
Organizačné zabezpečenie by malo zahfňať vyčlenenie prí-

slušných kapacit, vypracovanie harmonogramu prác a vyškolenie potrebného počtu pracovníkov na tvorbu, využívanie, ale hlavne aktualizáciu máp v podmienkach výpočtovej
techniky.

Ďalší rozvoj technológií počítačového spracovania údajov
bude mať pravdepodobne za následok začlenenie údajov,
ktoré spravujú územné orgány KN (teda ahjsi katastrálnej
úrovne) do integrovaných informačných systémov typu
geografických informačných systémov (GlS). Povaha
a d61ežitosť údaj ov KN ich už vopred predurčuje za jeden
zo základov, na ktorých budú budované ďalšie informačné
nadstavby, vyžadujúce úroveň podrobností mapy veIkej
mierky.
S potrebou budovania GIS počÍta aj tvorba Štátneho informačného systému (ŠIS). GIS musí byť chápaný ako globálny otvorený informačný systém, ktorý už nebude jednoúčelový, viazaný na konkrétnu organizáciu či firmu, na.
konkrétny typ údajov. Musí byť otvorený, to znamená, že
umožní doňho vstup akejkoIvek ďalšej organizačnej
jednotke, či IubovoIného používatefa a začlenenie ďalších
údaj ov. Základnými typmi údaj ov možu byť napríklad textové informácie, grafické údaje ako vektorové mapy, rastre,
letecké snímky a pod., ďalej sú to napr. aj multimédia (fotografie, zvuk, animované sekvencie, video). Vybudovanie
takéhoto systému si vyžaduje technické zabezpečenie na
vysokej úrovni, a to nielen na jednotlivých organizačných
jednotkách ale aj ČO sa týka úrovne ich prepojenia. Na prepojenie je v súčasnosti k dispozícii svetová sieť INTERNET, ktorá spÍňa vačšinu požiadaviek. Problémom je však
zatiaf jej nedostatočná vybudovanosť na území Slovenska,
a ČO je pravdepodobne problém dočasný, pomerne vysoké
náklady na jej prevádzku, ktoré si z finančných dovodov
nemože každá organizácia dovoliť, a taktiež narastajúca zaťaženosť siete, ktorá spomafuje jej rýchlosť. Jedným z podstatných problémov je taktiež nedoriešenosť legislatívneho
charakteru z hfadiska toho, kto má mať prístup ku konkrétnym údajom.
Automatizovaný informačný systém geodézie, kartografie
a katastra a osobitne jeho súčasť - ISKN nemožno začleňovať do ŠIS bez úzkej spolupráce všetkých zúčastnených rezortov, resp. gestorov jeho jednotlivých súčastí, ako aj bez
vysoko organizovanej a premyslenej koordinácie. Uvedené
sa pochopitefne týka aj technického riešenia sposobu vertikálneho a horizontálneho prepojenia predmetných súčastí
ŠIS v podmienkach verejnej siete údajov.

LlTERATÚRA:
[1] Metodický návod na tvorbu vektorovej katastrálnej mapy. [984
210 MN-1/95] Bratislava, ÚGKK SR 1995.21 S. + 7 příloh.
[2] Metodický návod na aktualizáciu vektorovej katastrálnej mapy.
[984420-1/95] Bratislava, ÚGKK SR 1996. 15 s. + 3 prílohy.
[3] lnštrukcia na vedenie katastra nehnuteíností [984 400 1193]Bratislava, ÚGKK SR 1994. 61 S. + 29 príloh.
[4] lnstrukcia na meranie a vykonávanie zmien v súbore geodetických informácíí katastra nehnutel'ností [9844201/93] Bratislava,
UGKK SR 1994. 70 S. + 18 príloh.
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Topografické mapy a GIS
ve Španělsku

Topografické mapování Španělska zajišťuje Instituto Géografico National (dále jen IGN) se sídlem v Madridu. Státní území je souvisle pokryto topografickými mapami
v měřítkách I: 25 000 (soubor MTN25) a I: 50000 (soubor MTN50).
Topografická mapa I : 50 000 byla dokončena v r. 1968
v analogové podobě. V r. 1986 bylo rozhodnuto vytvořit
digitální kartografickou databázi, která by obsahovala
všechny objekty zobrazené na dosavadní topografické
mapě I : 25 000. Tato databáze vzniká zčásti z nového topografického mapování, zčásti z dosavadního mapového díla
I : 25 000. Současně se připravuje i digitální model terénu
(MDT25), a to podle 25metrové čtvercové sítě v zobrazení UTM. Projekt má být dokončen po celé státní území v r.
1997.
Katastrální služba (Centro de Gestión Catastraly Cooperatioón Tributaria) vytvořila GIS o půdě (tzv. Sistema de
Informatión Geográfica Catastral- SIGCA), který je využíván v 57 regionálních katastrálních úřadech. GIS zahrnuje všechny oblasti městské zástavby s podrobností měřítka I: 500 nebo I: I 000. V oblasti zemědělské půdy je
v systému zahrnuto dosud digitálně zpracovaných 105 000
km2 z ortofotosnímků v měřítku I : 5 000 a asi 10 000 km2
v měřítku I : 2 000.
Velký rozmach zaznamenaly v poslední době ortofotosnímky pořizované metodami dálkového průzkumu Země.
Vyhotovena byla řada map z území Španělska a Katalánska v měřítkách od I: 250 000 až do I: 50 000, zejména
z multispektrálních
a panchromatických
družicových
snímků SPOT. Tyto snímky se nyní v IGN používají pro
aktualizaci stávajících topografických map. Družicové
snímky SPOT-P a SPOT-XS využívají pro řešení svých
úkolů i regionální kartografické instituty.
V období 1991-95 byly pořízeny tři série ortofotosnímků z družice LANDSAT, a to
- v měřítku I: 500 000 (v rámci série WORD) - projekt
zahájen v r. 1994, dokončení předpokládáno v r. 1996-97.
- v měřítku I : 250 000 - z celkového počtu 49 listů bylo
do konce r. 1995 vytištěno 43 listů, ostatní jsou v tisku,
- v měřítku I : 100 000 - celkem 177 listů (všechny vytištěny), předpokládá se jejich aktualizace a doplnění toponym.
V letech 1991-94 byly nově zpracovány topografické
mapy španělských provincií v měřítku 1: 200 000 (vč. území Ceuta a Melilla na africkém kontinentu) v rozsahu 48
mapových listů. Z těchto map byla vytvořena bezešvá digitální kartografická databáze, která má označení BCN200.
Od r. 1994 je tato databáze ve stejné topologické struktuře aktualizována ve dvouletých cyklech.
Digitální model terénu v měřítku I : 200000 (MDT200)
byl vytvořen pomocí 200metrové čtvercové sítě v systé-

mu UTM digitalizací výškopisu topografických map
téhož měřítka. Je zpracován po jednotlivých mapových
listech o rozměrech 30' zeměpisné šířky 345' zeměpisné
délky.
Servicio Geográfico del Ejército (Vojenská geografická
služba) se sídlem v Madridu zajišťuje zpracování map především pro účely obrany. Tyto mapy jsou však používány
i v civilním sektoru. V současné době vydává
- vojenskou topografickou mapu Španělska v měřítku
1 :50 000 (tzv. série L), která pokrývá celé státní území,
- vojenskou topografickou mapu Španělska v měřítku
1 :100 000 (tzv. série C) - dokončena,
- vojenskou topografickou mapu Španělska v měřítku
1:200000 (tzv. série 2C) - dokončena, výhledově bude
nahražena sérií 5L,
- vojenskou topografickou mapu Španělska v měřítku
I : 250 000 (tzv. série 5L) - mapa zobrazuje celé státní
území na 47 mapových listech se stavem k r. 1993. Tato
mapa byla zdigitalizována a údaje jsou převáděny na CDROM společně s digitálním modelem terénu se čtvercovou sítí 100 m,
- vojenskou mapu Španělska v měřítku 1 :400 000 (tzv.
série 4C) - 30 mapových listů,
- dvoudílnou vojenskou mapu Španělska v měřítku
I : 800000 (tzv. série 8C).
Pro území zvláštního zájmu (vojenské střelnice a výcvikové prostory) jsou vydávány topografické mapy v měřítku I: 25000 (tzv. série 5V) a I: 10000 (tzv. série 2V). V r.
1992 bylo zahájeno zpracování digitální mapy Španělska
I : 50 000, která má postupně nahradit dosavadní topografické mapy série L.
Kartografické aktivity zeměměřických instituů při regionálních vládách )celkem 17) se zaměřují na mapování
v různých měřítkách podle regionálních potřeb. Zvláštní
postavení zde zaujímají zejména Institut Cartografic de
Catalunya v Barceloně (dále jen ICC) a Instituto de Cartografía de Andalucía v Seville (dále jen ICA).
ICC byl zřízen zákonem č. 1l/1982 přijatých Katalánských parlamentech v říjnu 1982. Jeho hlavní aktivity jsou
obsaženy ve strategickém plánu pro období 1989-2000,
který zahrnuje kartografickou produkci, technický rozvoj,
infrastrukturu a výchovu zeměměřičů. V oblasti mapové
produkce je ICC zaměřen na tyto hlavní úkoly:
- zpracování topografické mapy Katalánie v měřítku
1 : 5 000, dokončena, celkem bylo vydáno 4 268 mapových listů,
- vyhotovení ortofotomapy Katalánie v měřítku I : 5 000,
dokončena, vydáno 6 330 mapových listů,
- vyhotovení topografické mapy Katalánie v měřítku
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I : 50 000, dokončeno, celkem vydáno 41 mapových
listů,
- zpracování a vydání ortofotomapy Katalánie v měřítku
1 : 25 000, dosud vydáno 304 mapových listů v černobílém provedení, barevná série se připravuje,
- vydání ortofotomapy Katalánie 1 :50 000 SPOT, dokončeno, celkem vydáno 85 mapových listů,
- zpracování topografické mapy Katalánie 1: 250 000,
mapa vyšla ve dvou vydáních a byla doplněna 8 listy ortofotosnímků v měřítku 1 : 100 000.
Kromě map v grafické formě byly zpracovány:
- digitální kartografická databáze v měřítku 1 : 50 000, dokončena její první verze, druhá verze je ve zpracování,
- digitální model terénu Katalánie,
- databáze toponym zpracovaná na podkladě map
1 : 500000 (celkem více jak 300 000 toponym),
- databáze administrativních hranic.
ICC zabezpečuje pro Katalánii i veškeré práce v oblasti
bodového pole, zhotovování tematických map (geologických, hydrologických,
geofyzikálních apod.), letecké
snímkování území ve snímkových měřítkách 1: 70 000
a 1 : 22 000 apod. vč. zřízení a provozu Katalánské mapové
sbírky. Ta obsahovala ke konci r. 1995 celkem 156650 kartografických dokumentů a dále 48183 fotosnímků a 17 600
mikrozáznamů.
ICA byl zřízen v r. 1993. Zajišťuje veškeré zeměměřické
práce v Andalusii včetně zpracování map velkých a středních měřítek. Celé území teritoria je pokryto topografickou mapou v měřítku I: 10 000 (dokončena v r. 1992, celkem 2 745 mapových listů) a dále mapami v měřítku
1 : 20 000 a I :40 000, dokončenými v r. 1995.
Kartografickými aktivitami se dále ve Španělsku zabývají následující instituce:
- lnstituto Hidrográfico de la Marina se sídlem v Cádizu zpracování nautických map a speciálních map pro
španělskou základnu v Antarktidě,
- Centro Cartográfico y Fotográfico del Aire v Madridu - zpracování leteckých navigačních map (DTED
I : 25 000, DTED I : 50000 a DFAD),
-lnstituto Tecnológico y Geominero de Espafía v Madridu, který se zabývá zpracováním geologických map
v měřítkách 1: 50 000 a 1: 25 000, vydáváním série
map 1: 200 000 (metalo genetická, geologická, geotektonická, hydrogeologická) a přehledných map v měřítku I : I mil.,
- Instituto Meteorológico Nacional v Madridu - mapy
klimatické, předpovědní (na základě pozorování družice Meteosat a dalších - s informacemi v reálném čase),
- Instituto Espafíol de Oceanografía v Madridu - různé
typy oceánografických map a map rybolovu,
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación v Madridu - mapy užití půdy v měřítku I : 50 000, půdní mapy
I :50 000 (z celkového počtu 1 130 mapových listů
vydáno asi 60 %).
- Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria
se sídlem v Madridu - zejména plány měst v měřítku
I : 500 000 a I: I 000 zpracované metodami digitální
fotogrammetrie, ortofotomapy v různých měřítkách s katastrálními hranicemi a vytvoření GIS s názvem SIGCA
pro řízení a správu digitálních katastrálních údajů a
- Consejería de Política Territorial- Madrid, která vznikla z agentury COPLACO (původně v resortu ministerstva veřejných prací a dopravy) - zabývá se zpracováním urbanistických map regionu Madridu v mě-

řítku I: 2 000, tematické mapy jsou zpracovavany interaktivně na počítačích s využitím informací z družic
Spot-P a Spot-XS.
LITERATURA:
Cartographic Activities in Spain. Barcelona, Sociedad Espaňola de
Cartografía, Fotogrametría y Teledetección, 1995.

7. mezinárodní sympozium o manipulaci prostorových dat v Delftu

Ve dnech 12.-16. srpna 1996 proběhlo v nizozemském Delttu 7.
mezinárodní sympozium o manipulaci prostorových dat nesoucí
zkrácené označení SDH '96 (Spatial Data Handling). Za účasti stoosmdesáti expertů bylo slavnostně
zahájeno
v
aule
Konferenčního centra Technolologické university ředitelem sympozia M.-J. Kraakem, který
krátce připomněl tradici těchto
vědeckotechnických akcí, jež se
pořádají v působnosti Mezinárodní geografické unie s dvouletou periodou již od roku 1984. Upozornil na přísné lektorování přihlášených odborných příspěvků, díky němuž každé z těchto sympozií vždy
přináší skutečně nové, špičkové poznatky z oboru manipulace prostorových dat, pocházející od autorů z celého světa. S uspokojením
konstatoval, že ani letošní sympozium neztratilo charakter pracovního setkání relativně malé skupiny expertů zainteresovaných na intenzivní mezinárodní spolupráci v dané věcné oblasti a zároveň poděkoval všem účastníkům organizační a programové přípravy akce.
Přitom zvláště ocenil podíl Geodetickoinženýrské fakulty Delftské
technologické univerzity, na níž ležela hlavní tíha přípravných prací.
V následujícím vystoupení T. Bogaerts jako představitel této fakulty podal přehlednou informaci o její struktuře a pedagogických
i výzkumných aktivitách. Jako významnou složku naposledy zmíněných činností pak uvedl zejména součinnost školy na pomoci zemím střední a východní Evropy při zdokonalování jejich katastrů
nemovitostí, státního mapování a při rozvoji dalších disciplín specifikovaných programem Phare, které posléze dokumentovalo ukázkami zaměřenými na pomoc Polsku a Maďarsku.
Hlavní původní odborný referát pak přednesl F. Salgé (Francie),
který zásadně charakterizoval současný proces transformace tradičních map na Evropskou geografickoinformační infrastrukturu. Za
její hlavní projevy označil vytváření digitálních modelů území, jejich integraci z různých úrovní abstrakce a rozšíření trhu geogratické
informace do celoevropských dimenzí. Potom se věnoval zamyšlení
nad vlivem, jaký měl výzkum manipulace prostorových dat, uskutečněný v posledních dvaceti letech, na odbornou obec zabývající se
tvorbou a využitím geogratických informačních systémů.
V souvislosti s tím upozornil na zajímavý souběh dat konání lichých sympozií SDH a olympijských her a připomněl jejich hlavní
témata a jejich významné dopady na rozvoj teorie í praxe geogratických informačních systémů. Na závěr pak s uspokojením konstatoval, že i SDH '96 se v tomto ohledu nezpronevěřilo tradici, neboť
se jeho programová náplň nachází v dobrém kontextu s takovými
klíčovými otázkami současnosti, jakými jsou budování globální informační infrastruktury a geogratickoinformační infrastruktury,
technická normalizace a otevřené systémy a uplatnění geografické
informace ve společenských vědách.
Vlastní odborný program sympozia pak názor F. Salgého zcela
potvrdil. Byl prezentován z části na plenárních zasedáních a dílem
ve dvou paralelně probíhajících sekcích a celkově byl rozdělen do
následujících tématických okruhů:
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Časoprostorová data
V tomto tématickém bloku D. Peuquet a L. Qian (USA) přednesli
příspěvek o integrovaném návrhu databáze pro temporální geografický systém. Byla v něm zdůvodněna nezbytnost přechodu těchto
systémů od statického k dynamickému zobrazení reality a navržen
databázový model pro manipulaci časoprostorových dat, který slouží
jako základ pro formování temporálního geografického informačního systému. Hlavní pozornost byla orientována ke zmíněnému databázovému modelu, který je koncipován v objektově orientovaném
prostředí a pokrývá jevový, časový a polohový aspekt každého objektu. V závěru pak bylo dokumentováno posílení potenciálu temporálního systému, na nějž mohou být kladeny nejen dotazy typu
"co'J" a "kde?", ale také "kdy?", a to v nejrůznějších vzájemných
kombinacích.
V další přednášce se C. B. Jones et aJ. (Spojené království) zabývali zasazením multimediálních objektů, pojednávaných v geografických informačních systémech, do pojmových prostorových
a časových referenčních systémů, které umožňuje zavedení indexačních metod usnadňujících přístup k těmto objektům. Přitom předvedli experimentální sémantické sítě, které s uplatněním technik sémantického modelování reprezentují hierarchické a mřížkové
struktury pojmového, časového a geografického prostoru. K nim přiřadili dotazovací metody, jež s různou mírou těsnosti ztotožňují uživatelské poznávací zájmy s deskriptory objektů. K identitikaci těchto
měr byly vyvinuty různé metriky těsnosti sémantiky pojmového, časového a geogratického aspektu objektu, založené na míře délek cest
v příslušných sémantických sítích.
C. Claramunt aM. Thériault (Švýcarsko/Kanada) pak v tomto bloku
referovali o sémantikách modelování časoprostorových procesů v prostředí geografických informačních systémů. Uvedli základní klasifikaci časoprostorových procesů zahrnující vývoj jednotlivé entity, vývoj více entit vyvolaný jejich funkčními vztahy a vývoj prostorových
struktur a prezentovali sémantiky pro popis a modelování těchto vývojových procesů, při němž je každý případ procesu považován za objekt. S uplatněním tohoto sémantickévho,f0rt;Jalismu ukáz~li na ~ožnost dekompozice a reprezentace slozltych casoprostorovych Jevu.
Řešením časoprostorové interpolace s integrovaným uplatněním
pozorovaných dat a modelů chování se ve svém příspěvku zabývali
R. Shibasaki a S. Huang (Japonsko). Poukázali na skutečnost, že se
k interpolaci časoprostorových dat používají dosud jen velmi primitivní metody nezaručující adekvátní interpretaci dynamické reality
a navrhli dokonalejší interpolační metodu pracující v rastrovém zobrazení této reality. Jejich interpolační schéma generuje interpolovaná časoprostorová data cestou optimalizace pravděpodobnosti,
která se zakládá na kombinovaném využití Hollandova genetického
algoritmu a klasické metody vyhledání extrémů.
A. Voigtmann et aJ. (Německo) se ve svém referátu věnovali temporálnímu rozšíření objektově orientovaného modelu geogratických
dat. Stručně charakterizovali tento objektově orientovaný datový model s přihlédnutím k jeho základní struktuře, elementárním jevům,
geometrickým a topologickým operacím, sadám jevů a geografickým
objektům a objasnili nutnost jeho rozšíření do časoprostorového prostředí, podloženou rostoucími požadavky na dynamické aplikace geografických informačních systémů. Následně vysvětlili náplň jeho
rozšíření o časovou složku, obsah redefinice tříd objektově orientovaného modelu geografických dat a rozšíření odpovídajícího dotazovacího jazyka na úplný časoprostorový dotazovací jazyk typu SQL.
Na závěrečném příkladu posléze dokumentovali takto docílené prohloubení poznávacího potenciálu dynamických geografických dat, na
něž možno klást složité, temporálně podmíněné dotazy.
Výhradně praktické aplikaci časoprostorových dat se nakonec ve
svém vystoupení věnoval W. Loibl (Rakousko), když pojednal problematiku modelování rozložení troposférického ozonu s uvážením
časoprostorových závislostí ve složitém horském území. Vyšel ze
základního poznatku, že se koncentrace ozonu mění podle relativní
výšky jeho vrstvy nad úrovní horských údolí a vykaZUje hodmovou
a denní variabilitu a odvodil pro tuto závislost matematický model,
jehož uplatnění propojil s digitálním modelem reliéfu území. Tento
kombinovaný modelovací nástroj s platností svých výstupů pro celé
letní pololetí roku umožňuje hodinovou reprezentaci rozdělení troposférického ozonu nad územím Rakouska s vysokou přesností potvrzenou pětiletou zkušeností.
Podpůrné systémy rozhodování
Tematický celek uvedeného zaměření zahájili P. Tucker et aJ. (Spojené království) svým vystoupením o podpůrném systému rozhodování pro navrhování strategií výběru potenciálně kontaminovaných
lokalit. Tento podpůrný systém má povahu expertního systému,
v němž jsou organizovány dostupné historické relevantní poznatky
o znečištění a s tím souvisejících rysech analyzovaného areálu. Navrženým postupem jejich vyhodnocení se získává výchozí hypotéza

pravděpodobného prostorového rozložení ohnise,k ,kontaminace,
která se dále využije jako podklad pro volbu optlmalm strategie vyčerpávajících výběrových šetření. S ohledem na jejich vysokou nákladovost přináší tato optimalizace značné úspory.
.
X. Zhu (Irsko) pak v následujícím příspěvku referovalo archItektuře pro podpůrné systémy prostorového rozhodování, opírající
se o znalosti. Tato architektura využívá techniky opírající se o znalosti a mechanismy, založené na grafickém schématu reprezentace
poznatků, označovaném jako diagramy pros~orových vl!vů. Uve~en~
diagramy umožňují reprezentaci a formulaCI prostorovych problemu
a také jejich následné automatizované řešení. Sledovaná architektura
představuje propojení geogratického informačníhov~ystému s tech~
nikami založenými na znalostech aJe projevem dalslho zdokonalem
prostorového modelování a zpracování znalostí. ,
Předmětem třetího příspěvku tohoto tematlckeho okruhu se stal
model problému pro podpůrné systémy prostorového,rozhodov~ní,
představený M. A. Cameronem a D. J. Abelem (Austrahe). Jyedn~se
o pětisložkový model, jehož komponentam~ J~o~ ~o~el sou.casne?~
stavu reality jsoucí předmětem rozhodovam, resem mampuluJICI
s proměnnými tohoto stavu reality, žádoucí stav realit~ sledovaný
cíli vytýčenými rozhodujícím subjektem, vyhodnocovacl funkce porovnávající výsledek přijatého rozhodnutí s jeho možnými variantami a rozdílové funkce, komparující současný stav reality s jeho stavem rozhodnutím zmoditikovaným. Uplatnění modelu problému
bylo dokumentováno na příkladu rajonizace lesa.
Prostorové databáze
Do tohoto okruhu byla zařazena především informace o novém prostorovém lokalizačním kódu pocházejícím z dílny P. van Oosteroma
a T. Vijlbriefa (Nizozemsko). Jde o kód určený pro indexaci a shlukování geografických objektů v databázi, který integr~je silné
stránky kvadrantového stromu, stromu pole a Mortonova kodu, Jako
známých metod prostorového přístupu, do jediné hodnoty. Tento kód
geografického objektu vykazuje potřebný znak jedinečnosti a lze ho
kombinovat s tradičními metodami výběru, jimiž disponuje každá
databáze. Byly identifikovány jeho přednosti, mezi nimiž vyniká zejména výrazné zkrácení vybavovací doby, ale také některé jeho slabé
stránky, které si vyžadují další dopracování navržené kódovací metody.
....
V následujícím příspěvku reterovah E. Stefanakls a T. Selhs
(Řecko) o rozšiřování systémů řízení báze dat o nástroje reprezentující oblast geografických informačních systémů. Analyzovali neadekvátnost konvenčních systémů báze dat zvláštnostem práce s geografickými daty a její dosavadní. překonává:í budován,ím
přidružených aplikačních vrstev ~ro reahz~cI operacI ge?gvra~ckych
informačních systémů. Poukázah na nevyhody tohoto resem a pro
případ systému řízení relační báze dat a o?jektově o~iento~ané báze
dat naznačili možnost ošetření sledovanych operacI nove ztormovanými nástroji zabudovanými přímo do operačního systému.
Dále se pak I. Kamel et al. (USA) podělili o výsledky své práce
v oblasti hromadných vkladů objektů do dynamických R-stromů,
které reprezentují jeden z nejefektivnějších způsobů pamatování vícerozměrných objektů v jejich databázi. Definovali rozdíl mezi dynamickými R-stromy, které umožňují svou aktualizaci vkládáním
a vypouštěním objektů, a statickými R-stromy, jež tyto operace nedovolují. Zároveň navrhli dva algoritmy současného vkládání velkého množství objektů do uvedených dynamických struktur a kvantifikovalijejich řádové výkonové přednosti vůči dosud uplatňovaným
algoritmům stejného účelového zaměření.
Velmi zajímavý příspěvek v tomto bloku prezentoval
M. J. Egenhofer (USA) na téma multimodálního prostorového dotazování. S odkazem na příklad lidské vícekanálové komumkace,
která je předpokladem její účinnosti, navrhnul simultánní obrazovou a hlasovou komunikaci člověka s geografickým informačním
systémem založenou na multimodálním prostorovém dotazovac~~
jazyku. Tento jazyk umožňuje komumkaCl s geografickou databazl
prostřednictvím náčrtů požadované prqst?royé scény na, dl~pleJI
a jejího současného hlasového pOpISU.Resem pracuje s vlceurovňovým modelem prostorových relací, který se uplatní při sběru podstatných aspektů náčrtu a jeho verbálního pOpISU.Tento model
umožňuje vybírat v databázi scény, které tomuto multimodálnímu
popisu vyhovují a tak otevírá novou cestu pro usnadnění geograficky opodstatněných výběrů.
Ontologicky založený přístup k modelování prostorové informace
byl tématem vystoupení F. H. Rodrigueze et aJ. (Španělsko). Jeho
autoři tu analyzovali geometrický, tematický, topologický a reprezentační aspekt prostorové informace a s tím související konceptuální otázky. Odtud pak odvodili obecnou klasitikaci prosto,r~vých
objektů (ontologii), která předstaVUje metamodel prostorove mformace, jehož uplatnění usnadňuje prostorové modelování a zvyšuje
pružnost komunikace prostorové informace.
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S. Timpf et a!. (Rakousko) posléze přítomné seznámili se svými
zkušenostmi s metadaty. Připomněli návrh evropské technické normy
pro geografickou informaci - metadata a popsali sběr zdrojové informace a modelováni metadat pro jedenáct rakouských bází geografických dat. Poukázali na problémy, s nimiž se při realizaci tohoto procesu setkali, a Rrezentovali své návrhy týkající se dalšího
zdokonalení schématu metadat geografické informace a jejich prezentace v celosvětové pavučině.
Algoritmy ztotožnění
V této části programu sympozia G. B. Ehler et a!. (USA) prezentovali výsledky svého výzkumu zaměřeného na vývoj nástroje, umožňujícího do procesu výběru místa v území optimálního pro definovaný účel začlenit též požadavek na geometrický tvar tohoto místa.
Ukázali, že definice tvaru pro sledovanou aplikaci není triviální záležitostí a z nabízejících se metod zvolili jako optimální metodu binárních tvarových matic. Najejím základě vytvořený analytický nástroj zabudovali do modelu výběru místa a jeho funkčnost
s úspěchem ověřili na řadě praktických řešení.
Jako další příspěvek byla uvedena studie realizace geometrického ztotožnění s využitím vícenásobných tolerancí, kterou vytvořili F. Harvey a F. Vauglin (USAlFrancie). Soustředili se na
optimalizaci nápravy nesouladů odpovídajících si linií v mapových obrazech vzniklých spojením map různých tématik, různého
stupně generalizace či jinak odlišné geneze. V souvislosti s tím
vypracovali metodu statistické analýzy takto pochybených čar, jejíž výsledky spolu s experimentálně získanými poznatky uplatnili
v původní metodě nápravy uvažovaných nesouladů, jejíž hloubku
řídí podle měřítka a účelu finálně zlepšeného mapového obrazu.
Posléze se H. T. Bruns a M. 1. Egenhofer (USA) ve svém vystoupení zabývali problematikou podobnosti prostorových scén. Objasnili její podstatu a složitosti vyplývající z mnohotvárnosti reálného světa a ukázali způsob kategorizace topologických, směrových
a metrických relací geografických objektů, které lze využít jako základny vyhodnocení sledované podobnosti. Popsali výpočetní metodu formálního vyhodnocení podobnosti prostorových scén založenou na uspořádání zmíněných prostorových relací, která pracuje
na principu "čím větší je počet geometrických transformací nutných
ke ztotožnění dvou scén, tím menší je jejich podobnost".
Generalizace
N. Regnault (Francie) se v prvním příspěvku tohoto tematického oddílu zaměřil na rozpoznávání shluků budov pro generalizační účely.
Generalizaci obrazu zástavby definoval jako problém redukce počtu
zobrazených objektů při zachování jejich relativní polohy. Jeho řešení založil na vymezení shluků budov vykazujících pravidelnost odstupu sousedních objektů a na rozhodnutí o použití specifického generalizačního operátoru na každý takovýto shluk. Jádro přednášky
věnoval vlastní technice počítačového vymezení uvedených shluků
a demonstraci docílených experimentálních výsledků.
Objektově orientovanému návrhu automatizované generalizace
databáze potom patřil referát, který přednesli W. Peng a K. Tempfli
(Nizozemsko). Informovali v něm o dílčích výsledcích probíhajícího výzkumu, které se týkají návrhu schématu pro bázi generalizačních pravidel a vzorů pro tvorbu těchto pravideJ. Použité operace byly definovány na úrovni databáze, skladu a objektu
v závislosti na struktuře databáze. Jejich ukázky byly dokumentovány pomocí procedur C++.
J. W. N. van Smaalen (Nizozemsko) dále pojednalo modelu hierarchických pravidel pro abstrakci geografické informace. Tento model byl založen na definici tříd databázových objektů reprezentujících
územní jevy. Přitom byly rozlišeny tři typy popisu dat: geometrický,
topologický a tematický a jejích vzájemné relace. Na základě definovaných tříd objektů byla vytvořena sada pravidel pro abstrakci, které
postupně sledují geometrické, topologické a tématické podmínky.
Strategiím automatizované generalizace věnovaly posléze své vystoupení A. Ruas a C. Plazanet (Francie). Rozlišily lokální a globální
úroveň generalizace a zabývaly se situací, která v jejich koncepci
představuje základnu pro výběr generalizačních operátorů pro každý
uvažovaný objekt, a pojmem omezení, týkajícím se problému prostoru. Situaci popsaly příslušnými geografickými objekty, jejich relacemi a porušeními omezení. Upozornily na to, že i dobře popsaná
situace může vést ke špatnému generalizačnímu plánu a že je v takovém případě nutno počítat s hledáním jeho vhodnějších variant.
Vytčené principy dokumentovaly na praktických příkladech.
T. Devogele et a!. (Francie) ve svém referátu hovořili o výstavbě
víceměřítkové databáze s relacemi přechodu měřítka. Tyto relace
spojují dvě sady prvků reprezentujících tentýž jev reálného světa
a jsou nositelem posloupnosti víceměřítkových operací, jež vedou
od jedné reprezentace ke druhé. Na základě této koncepce byl navržen způsob budování víceměřítkové databáze ve třech krocích, které

postupně zahrnují deklaraci přiřazení a konfliktů mezi vstupními
schématy, vyřešení konfliktů a ztotožnění schémat a konečně vzájemné přiřazení dat.
Typologie omezení, uplatňovaných při zjednodušení linie, byla
tématem, kterým se zabýval R. Weibel (Švýcarsko). Kriticky zhodnotil velké množství dnes uplatňovaných algoritmů zjednodušení linie a ukázal, že přihlížejí jen k velmi primitivní kolekci omezení,
která zdaleka nekoresponduje s principy, respektovanými při kartograficky kompetentní realizaci této procedury. Proto identifikoval
další sofistikovanější omezení, která by měla vliv tohoto nedostatku
zredukovat a stát se základem pro vytvoření kvalifikovanějších algoritmů zjednodušení linie.
J. M. Ware a C. B. Jones (Spojené království) prezentovali svůj
prostorový model pro detekci a řešení konfliktů vyvolaných zmenšením měřítka. Podrobně se zabývali konflikty, jež se projevují přílišnou těsností polohy objektů nebo jejich částí, která je pod prahem
jejich vizuálního rozlišení. Jako prostředekjejich řešení zavedli simpliciální strukturu dat, která mapová data zobrazuje omezenou delaunayovskou triangulací a usnadňuje oddělení splynulých objektů.
Otázku, jaká je interakce generalizace s topologickou a metrickou strukturou mapy, si položili G. Dettorí a E. Puppo (Itálie). Při
jejím zodpovězení jasně rozlišili metrické a topologické aspekty
mapy a specifikovali vhodné matematické nástroje jejich popisu.
Poté analyzovali základní operace generalizace a vyznačili, které se
vztahují k metrické a které k topologické struktuře mapy. Na základě
toho se pak pokusili zasadit generalizační operace do vymezeného
matematického rámce a v souvislosti s tím ukázali generalizaci jako
proces řízený prostřednictvím E-homotopie a spojitého zobrazení
mezi buňkovými komplexy.
Objektová orientace
Do této tematické části programu byl zařazen příspěvek
L. Beckera et a!. (Německo), zabývající se vývojem aplikací s objektově orientovaným jádrem geografického informačního systému
označovaným jako Jádro geografické objektově orientované databáze. Autoři poukázali na omezený operační potenciál tradičních databázových systémů v podmínkách geografických informačních
systémů a na komparatívní přednosti objektově orientovaných
systémů v tomto prostředí. Popsali dosavadní práce na vývoji prototypu zmíněného jádra databáze založeného na objektově orientovaném modelu geografických dat a naznačili jeho přednosti v aplikacích geografických informačních systémů. Upozornili na
rozpracovanost projektu a identifikovali náplň příštích prací na něm.
A. U. Frank (Rakousko) pak referovalo formálním objektově orientovaném přístupu k návrhu katastrálních systémů. Prezentoval
srovnávací analýzu amerických a evropských registračních systémů
tohoto typu, v jejímž rámci na základě formálního modelování prokázal řadu jejich analogických funkčních rysů určenou shodnými na
ně kladenými společenskými požadavky, ale také řadu odlišností vyvolaných rozdíly v příslušném historickém vývoji. Poukázal na možnost zobecnění některých takto získaných poznatků najiné geograficky orientované administrativní systémy a upozornil na jejich
využitelnost při navrhování katastrálních systémů, k němuž dochází
v rámci pomoci reformujícím se zemím východní Evropy.
O rozpracovaném návrhu distribuovaného objektově orientovaného geografického informačního systému nakonec informovali K.
Kumar et a!. (Indie). Připomněli, že objektově orientovaná architektura optimálně odpovídá zvláštnostem obsluhy geografických dat
a že tato obsluha musí zejména z hlediska údržby obsahu velkoplošných geografických informačních systémů počítat s jejich distribuovaností. Architektura jimi navrhovaného distribuovaného ob·jektově orientovaného geografického informačního systému pracuje
s metadatabází a s komunikačními protokoly zachovávajícími v distribuované databázi potřebný řád, který umožňuje jednotné dotazování poskytující celosystémově srovnatelné výsledky.
Jakost dat
Na tomto úseku se nejdříve věnoval H. J. G. L. Aalders (Nizozemsko) metrikám jakosti pro geografické informační systémy. S odkazem na současnou technickou normalizaci geografické informace, probíhající v rámci Evropského výboru pro normalizaci
a Mezinárodní normalizační organizace definoval základní aspekty
tématické, polohové a časové jakosti geografické informace měřené
vůči nominálnímu území. Jejich měření se děje ve specifických
k tomu definovaných metrikách ajeho výsledky umožňují ke každé
geografické informaci přiřadit její model jakosti, který je důležitým
průkazem její způsobilosti k vybrané aplikaci.
Dále potom D.-G. Park a H.-G. Cho (Jižní Korea) pojednali
systém ověřování přesnosti digitálních map. Tento systém se soustřeďuje na identifikaci nepřesností vektorové digitální mapy způsobených rastrovou digitalizací a následnou vektorizací obrazu tisku
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podkladové grafické mapy na papíru. Navržený ověřovací algoritmus zabezpečuje automatizované vyhodnocení přesnosti digitalizačního procesu, a to nejen pro předlohy tvořené spojitými jednoduchými liniemi, ale i liniemi vyjádřenými určitými kartografickými
značkami.
Na problematiku počítačového vyhodnocení překrytů tématických
vrstev geografických informačních systémů se slovně vyjádřenými
poměrnými kvanfitikacemi atributů se zaměřili B. Jiang a W. Kainz
(NěmeckolNizozemsko). Zdůvodnili takovou kvantifikaci prostřednictvím atributových hodnot "malý", "střední" a "velký" apod. jako
korespondující způsobu vyjadřování v běžné expertní mluvě a jako
prostředek zvýšení přátelskosti počítačového informačního systému.
Navrhli soubor metod, které umožňují převod tohoto verbálního vyjádření atributových hodnot s využitím teorie fuzzy množin do počítačově vyhodnotitelné podoby a demonstrovali vyhodnocení hodnot
atributů výstupní tematické vrstvy vzniklé překrytem dvou takto netradičně hodnotově definovaných vstupních vrstev.
Topologie
V této tematické sekci svou studií M. F. Worboys (Spojené království) o metrikách a topologiích pro geografický prostor ukázal, že
geografické informační systémy síce pracují s euklídovským metrickým prostorem, založeným např. na symetrické funkci vzdálenosti, ale lidské vnímání geometrie geografického prostoru se od
něho ve skutečnosti liší. V souvislosti s tím analyzoval relace vzdálenosti a blízkosti mezi entitami v geografickém prostoru a diskutoval některé způsoby jejich reprezentace mimo matematické metrické
prostory. Přitom ukázal, že ačkoliv takto definovaný prostor nevyhovuje podmínkám metrického prostoru, je v něm možno zavést topologie založené na pojmu okolí.
Problematikou topologických relací mezi fuzzy areálovými objekty se potom zabývali J. Dijkmeijer a S. de Hoop (Nizozemsko).
Upozornili na častý výskyt geometricky nejistě vymezených areálových objektů v geografických informačních systémech, který může
způsobit chybné vyhodnocení jejich topologických relací. Jako příklady takových relací uvážili překryt a sousednost dvou neurčitě vymezených areálových objektů a ukázali na nich, jak lze s uplatněním instrumentária teorie fuzzy množin příslušné topologické relace
popisovat a vyhodnocovat.
Poslední příspěvek z oblasti topologie patřil M.-G. Cho et a!. (Jižní
Korea) a byl věnován metodě pružné transformace založené na přetváření polygonů, kterou pojali jako nástroj homogenizace geografických dat pocházejících z různých zdrojů a vytvářejících novou databázi. Odkázali na řadu existujících variant pružných transformací
geografických dat a popsali vlastní řešení této úlohy, která se od
ostatních odlišuje zejména určeností přesnosti. Vymezili podmínky
jeho funkčnosti a zároveň upozornili na případy, kdy může vést k topologicky nekorektním výsledkům.
Síťové algoritmy
G. Edwards et a!. (Kanada/Francie) se v tomto okruhu zabývali reprezentací prostorových pojmů založených na voronoiovském modelu prostoru a její aplikací pro popis cesty vyjadřované přirozenou
řečí. Ukázali, jak může být lingvistická analýza popisu cesty kombinovaná s uvedeným modelem prostoru, využita k reprezentaci, jež
spojuje prostorové a lingvistické aspekty scény. Předvedli způsob
uplatnění této reprezentace jako základny pro porovnání různých popisů cesty a pro jejich transformaci do grafické formy. Realizace procesu byla založena na existenci slovníku, jenž bezprostředně překládá ekvivalenty lingvistických a prostorových aspektů.
Neplanární na jízdním pruhu založený navigační datový model
pro inteligentní dálniční systémy vozidel byl předmětem přednášky,
kterou prezentovali P. Fohl et a!. (USA). Uvedli zhodnocení modelu
dat uplatňovaných v autonomních navigačních systémech silničních
vozidel, které vykazují strukturu planárních grafů. Jako výraz přiblížení těchto modelů územní realitě pak navrhli datový model mající povahu neplanárního grafu a zobrazující navíc jednotlivé jízdní
pruhy. Dokumentovali jeho přednosti a naznačili další možnosti jeho
zdokonalení.
Sledovaný tématický oddíl pak uzavřel příspěvek o zavedení algoritmu nejkratší cesty do prostředí trojrozměrného geografického
informačního systému, jehož autory byli S. D. Kirkby et a!. (Austrálie). Inovace je založena na jednom z algoritmů nejkratší cesty
v dvojrozměrném prostoru, který je rozšířen pro trojrozměrné prostředí formou externích modulů. Algoritmus pracuje s heuristicky
odvozeným gradientem rychlostí, modulujícími hodnotami překážek, nejdelší dobou cesty přes daný areál a nejkratší cestou mezi jakýmikoliv dvěma stanovenými body. Interakční obsluha algoritmu
je doprovozena perspektivní grafickou reprezentací procházené nejkratší cesty a okolní zástavby.

Vizualizace
Tento tematický celek zahájil referát autorů J. Florence et al. (USA),
zabývající se nástěnným geografickým informačním systémem z hlediska interakcí s prostorovou informací při jejím velkoměřítkovém
zobrazení. Naznačili možnost zcela nového způsobu komunikace
člověka s informací v tomto technologickém prostředí, který využívá fyzickou manipulaci objektů holýma rukama a dotazování na
objekty prostřednictvím gest a hlasů. Je založen jednak na využití
fyzických nástrojů, jako jsou značkovače a mazače, ajednak na aplikaci virtuálních prostředků, které přistavují např. čočky a měřicí nástroje.
E. D. Fauerbach et a!. (USA) pak přednášeli o vizualizaci nejistoty v meteorologických předpovědních modelech. Demonstrovali
počítačový nástroj, který umožňuje vzájemně porovnávat předpovědi tří modelů a zároveň je srovnávat se skutečným vývojem počasí. Upozornili na jeho vhodnost zejména pro temporální analýzy
reliéfu tlakových útvarů jako areálových jevů a také bouřkových jader jako bodových jevů. V souvislosti s tím diskutovali obecnou problematiku animace temporální geografické informace, interakčního
řízení dynamických map a metod reprezentace nejistoty prostorových předpovědí.
Vjemové aspekty barevného vyjádření neurčitosti diskutovali B.
Jiang et a!. (NěmeckolNizozemsko). Zaměřili pozornost na skutečnost, že je v poslední době předmětem častého odborného zájmu
zprostředkování neurčitosti geografické informace barvou, méně
však je studováno, jak tuto barevně zakódovanou neurčitost interpretuje člověk. Identifikovali pět různých druhů barevných stupnic
a čtyři dvojrozměrná barevná schémata a podrobili je vjemovým testům, o jejichž výsledcích podali souhrnnou zprávu.
Digitální modelování reliéfu
V tomto bloku jako první prezentovala svůj příspěvek C. Westort
(Švýcarsko) a zaměřila jej na generalizované operátory tvarování digitálních topografických ploch. Poukázala na skutečnost, že je kolem digitálních modelů vytvořeno instrumentárium pokrývající zobrazení a analýzu výškových dat, chybí však nástroje, které by na
digitálním modelu simulovaly mechanizované zemní práce mající
regionální charakter. K tomuto účelu pak navrhla ucelený soubor instrumentů, které zahrnují příslušné generalizované operátory, knihovnu parametrizovaných topografických primitiv, dynamické operátory a obecné funkce CAD.
Kódováním a manipulací geoprostorových dat s hierarchickými
trojúhelníkovými sítěmi se ve své přednášce zabýval G. Dutton (Svýcarsko). Připomněl elegantní způsoby organizace geoprostorových dat
založené na mnohostěnovém parketování a podrobně se věnoval osmistěnové čtyřkové trojúhelníkové síti, kterou vyvinul. Charakterizoval její vlastnosti a popsal některé základní operace na její struktuře,
týkající se kupř. určení geografických souřadnic, filtrace podrobnosti
mapového obrazu v trojúhelníkové hierarchii apod. Jako příklad aplikace této sítě posléze uvedl vícenásobnou kartografickou generalizaci.
W. R. Franklin a A. Said (USA/Brazílie) zaměřili svou pozornost
na ztrátové zhuštění výškových dat v digitálních modelech reliéfu.
Na náhodně zvoleném příkladu modelu ukázali, že si bezeztrátové
zhuštění vyžaduje v průměru 2, 12 bitů na bod, zatímco ztrátové zhuštění vystačí s O, I bitu na bod při průměrné střední kvadratické výškové chybě pouhé 3 metry. Provedli další podrobnou komparativní
analýzu ztrátových a bezeztrátových zhuštění výškových dat a ukázali, že tu je rozhodování o uplatnění metody zhuštění věcí bilance
vztahu mezi požadovanou přesností digitálního modelu reliéfu ajeho
náročností na paměť.
Předmětem následujícího referátu, který uvedli S. Yu et al. (Kanada/Nizozemsko) byly dotazy kladené na digitální model reliéfu
v nepravidelné trojúhelníkové síti, jež se týkají sítě erozních údolí
a rýh. Dokumentovali praktické úlohy, v nichž se tyto dotazy uplatňují a ukázali, že náklady na příslušné pamatování a předzpracování
modelu bývají zpravidla vysoké. Experimentálně však dokázali možnost snížit tyto náklady na přijatelnou úroveň zejména prostřednictvím přesně definované erozní sítě. V souvislosti s tím se zabývali
řadou dosud známých definic této sítě a jejich účelově zaměřeným
zdokonalením.
R. C. Weih aJ. L. Smith (USA) posléze přednášeli o vlivu výpočetních algoritmů pro určení sklonu buňky digitálního modelu reliéfu na rozhodování v lesním hospodářství. Ukázali, že v procesu přerůstání geografických informačních systémů z popisného nástroje na
rozhodovací a modelovací nástroj se zapomíná na problematiku výskytu a šíření chyb. Jako jeden z výstupů geografického informačního systému pro rozhodování pak identifikovali sklon reliéfu a uskutečnili srovnávací analýzu osmadvaceti algoritmů jeho určení. Bylo
zjištěno, že jimi poskytované hodnoty sklonu jsou statisticky rozdílné ajen šest algoritmů dalo vzájemně podobné výsledky. V jejich
aplikaci na rozhodování o výběru areálů nevhodných pro intenzivní
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výrobu dřevní hmoty to pak způsobuje více jak čtyřnásobné rozdíly
odhadu jejich výměry.
Neurčitost
M. Molenaar (Nizozemsko) pojednal v této tematické sekci problematiku rozšířené neurčitosti prostorových objektů. Připomněl, že
prostorové objekty mají svůj geometrický a tématický popis. Ukázal, že jejich geometrická neurčitost je dána přesností souřadnic jejich půdorysu, jejich tematická neurčitost je pak určena variabilitou
hodnot atributů nebo fuzzy mírami. Tematická neurčitost objektů
však často vyvolává i jejich geometrickou neurčitost a tento jev je
označován jako rozšířená neurčitost. Autor jej podrobně objasnil
a ilustroval řadou příkladů.
Modelování neurčitostí výšek v geografických analýzách se věnovali C. R. Ehlschlaeger a A. Shortridge (USA). Při identifikaci
vlivu neurčitosti v digitálních výškových datech na algoritmické určení nejméně nákladné cesty uplatnili simulační přístup. Pro odvození parametru přesnosti dat použili výšková data vyšší přesnosti
a jejich autokorelační vyhodnocení. Ukázali, že modelování vlivu
kartografické generalizace na výšková data je možné jen simulačním postupem s využitím metody Monte Carlo.
Tématem posledního příspěvku v tomto bloku, který připravili J.
Carter a S. A. Roberts (Spojené království), bylo využití metody krigingu jako podpory vyhodnocení radiace uniklé po nehodě v jaderném průmyslu. Metoda je založena na gaussovském modelu atmosférického rozptylu radiace, který platí pro areál 40 x 40 km
a poskytuje data prakticky využitelná v rozhodovacím procesu týkajícím se zamoření prostředí. Možnost zásahů do metody snižuje
neurčitost výsledků.
Analýza
Tuto část programu zahájili M. Coombes et al. (Spojené království)
přednáškou o novém vývoji v regionalizaci pro epochu geografických informačních systémů. Demonstrovali nový algoritmus prakticky nejlepší regionalizace, který může být adaptován pro použití
různých datových sad. Podrobně jej popsali na příkladu definice britských lokalit a naznačili možnost zdokonalení této inovace aplikací
neuronových výpočtů.
Kvalitativní model geografického prostoru byl předmětem příspěvku T. Bittnera (Rakousko). Tento model se skládá z pokrytí a regionů jako dvou typů primitiv a z jejich relací. Pokrytí představuje
sadu regionů utvářející rozdělení prostoru. Regiony jsou reprezentací prostorových entit. Tato primitiva a relace mezi nimi byly topologicky formalizovány. Uvedená reprezentace kvalitativně specifikuje polohu prostorové entity, abstraktně vyjádřené regionem,
v rámci prostředí, abstraktně vyjádřeného pokrytím.
H. T. K. Lee a Z. Kemp (Spojené království) posléze přednesli svůj
návrh vícenásobného výběru vhodných pozemků pro zadané společenské využití. Připomněli, že tento výběr lokalit je závislý na existenci prostorových relací vůči vybraným typům geografických jevů
a jeho algoritmická realizace vede dosud k výběru jediné lokality.
Běžné alokační metody však počítají s více jak jedinou lokalitou, jejichž současný výběr však vyžaduje specifickou matematickou formulaci úlohy. Autoři ji nastínili v návrhu jednotného rámce řešení.
Indexační algoritmy
V. Muller et al. (Spojené království) proslovili v tomto tematickém
celku přednášku o virtuálních sférách jako nástroji účinné implementační strategie pro typy prostorových dat konečného rozlišení.
Definovali sféru jako planární graf nad sítí konečného rozlišení. navržený jako prostředek předcházení problémům numerické robustnosti a topologické správnosti v systémech bází prostorových dat.
Zároveň však připomněli, že struktura sféry a prostorová analýza
podporují modelování prostorové informace v databázích, ale jen za
podmínky identifikace účinných implementačních strategií. S přihlédnutím k této okolnosti ukázali, jak mohou být typy dat účinně
podporovány virtuálními sférami, kde není síť konečného rozlišení
pamatována explicitně, ale je generována pouze v potřebném rozsahu a po částech.
O řízení prostorových objektů voronoiovsky založeným stromem
mapového objektu pojednali W. Yang a C. Gold (Kanada). Popsali
objektově orientovaný přístup k modelování sady dvojrozměrných
vektorových dat, představovaných body, liniemi a polygony. Tyto
primitivní prostorové objekty lze vnořit do euklidovského prostoru
a topologicky vztáhnout k dynamickému voronoiovskému diagramu.
K dělbě tohoto diagramu na menší subsady autoři použili techniku
kondenzace prostorových objektů. Každá subsada pak odpovídá
ohraničenému subprostoru nazývanému kondenzovaný objekt. který
může být řízen a manipulován voronoiovsky založeným stromem
mapového objektu.

Příspěvek o interpretaci dat dálkového průzkumu pro rozhodovaci
a analytické účely prezentovali B. G. H. Gorte et al. (Nizozemsko).
Rozhodování popsali jako proces založený na klasifikaci průzkumových dat do nominálních informačních tříd, která je však provázena množstvím neurčitostí. Příslušné zpracování dat je navíc modifikováno předmětem a preferencemi rozhodovacího subjektu.
Proto navrhli matematický rámec rozhodovací analýzy integrující
neurčitosti a preference a demonstrovali jeho přednosti na zvolené
aplikaci.
Ing. Jan Neumann, CSc.,
Zeměměřický úřad, Praha
(dokončení pří.ftě)

XII. mezinárodní kurz inženýrské
geodézie v Grazu
376:528.48(436)

Tradice kurzů k aktuálním problémům inženýrské praxe byla v německé jazykové oblasti založena roku 1928, obnovena byla roku
1953. Po roce 1980 jsou kurzy organizovány známými vysokými
školami - rakouskou TU Graz, německou TU Mlinchen a švýcarskou ETH Zlirích. Střídavě se pořádají ve čtyřletých cyklech, které
plně vyhovují vývoji oboru a umožňují postihnout a fundovaně prezentovat podstatné změny a nejvýraznější práce. Ve dnech 9.-13. září
1996 se konal v prostorách Technické univerzity v rakouském Grazu
již XII. mezinárodní kurz inženýrské geodézie. Jeho sponzory byly
komise 5 (Měřické přístroje a metody) a komise 6 (Inženýrská geodézie) Mezinárodní federace zeměměřičů (FIG), které souběžně
uspořádaly svá zasedání.
Z pořadatelských zemí pocházela naprostá většina z asi 210 účastníků. Z České republiky se jednání a některých doprovodných akcí
zúčastnili Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc., a Doc. Ing. Milan Kašpar,
CSc., z katedry speciální geodézie Stavební fakulty ČVUT v Praze,
a Ing. Václav Slaboch, CSc., z ČÚZK v Praze.
Po zahajovacím slově prof. G. BrandsHittera, zdravicích zástupců
spolkové země Štýrsko a zemského hlavního města Grazu, po proslovu rektora pořádající vysoké školy Dr. I. Killmanna a hudebních
vystoupeních pronesl úvodní přednášku "Mezi specializovanou
a multidisciplinární příslušností" prof. G. Schelling. V programu
kurzu je uvedeno 50 přednášek, proslovených předními univerzitními pedagogy nebo pracovníky vládních institucí a špičkových podniků. Většina referátů byla již před zahájením otištěna ve dvoudílném sborníku (lngenieurvermessung 96. Beitrage zum XII.
Internationalen Kurs ťiir Ingenieurvermessung), uspořádaném profesory Institutu užité geodézie a fotogrammetrie G. Brandstatterem,
F. K. Brunnerem a G. Schellingem, vydaném bonnským nakladatelstvím Dlimmler (ISBN 3-427-78101-9, cena 116 DM). Jen výjimečně je referát publikován v angličtině. Pro prvotní informaci našich čtenářů je určen následující přehled základního dělení
přednáškové části kurzu do jednotlivých okruhů. Ty se dále členily
do tematicky uzavřených dopoledních a odpoledních bloků. V textu
uvádím v závorce pouze jméno předsedajícího. Anotace přednesených referátů, u nichž byl někdy oproti sborníku uváděn jiný okruh
autorů nebo název, jsou součástí cestovní zprávy, která je zájemcům
- spolu se sborníkem - k dispozici v knihovně ODIS VUGTK Zdiby.
Tematický okruh A - Měřicí a vyhodnocovací systémy obsahoval bloky: Všeobecné systémy (prof. H. Ingensand), zahrnující teodolitové a laserové systémy prostorových měření, dále Fotogrammetrické systémy (prof. A. Grlin), zaměřené na tzv. blízkou digitální
fotogrammetrii při kontrole jakosti. Posledním blokem okruhu byly
Systémy výškových měření (prof. H. Ingensand, všichni předsedající
z ETH Zlirich), zabývající se digitální a hydrostatickou nivelací
a spojením s jinými zdroji dat. Mnohé z referátů uváděly i příklady
praktických použití, vzájemná srovnání a související problematiku.
V tematickém okruhu B - Sledování a řízení nejprve odezněl blok
Základy (prof. B. Witte, Universitat Bonn), ve kterém byl zařazen
i první z několika příspěvků, týkajících se výstavby švýcarské železniční transversály AlpTransit, která předpokládá ražení nového Gotthardského tunelu délky 57 km a dalšího s 33 km. Navazující blok
Měřická technika pro řízení výrobních procesů (prof. H. Kahmen, TU
Wien) uváděl např. závěry a doporučení pro řízení razicích štítů a vedení velkoobjemových skládek a povrchových dolů. Blok Měřicí a vyhodnocovací technika (prof. W. Niemeier, TU Braunschweig) byl zaměřen na dlouhodobá automatická sledování deformací staveb
(včetně přehrad), skalních sesuvů apod. Závěrečná část Velkoprostorové úlohy sledování (prof. G. Stolitzka, urn Wien) se týkala monitorování toků, koncepcí ohrožení a strategií řešení nouzového stavu
vodních děl i simulací pohybu hmot prostředky geoinformatiky.
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Základní problémy (prof. H. Schlemmer, TH Darmstadt), tj. jakost a kalibrace měřických pomůcek, norma ISO 9000, akreditace
laboratoří, vliv na chod a postavení soukromých kanceláří, byly prvním tématem okruhu C - Aspekty jakosti v průmyslu
a stavebnictví. Na tento blok bezprostředně navazoval další pod názvem Aplikace (prof. F. K. Brunner, TU Graz), který uváděl praktické poznatky
podnikového managementu
při řízení jakosti měřických prací.
Tematický okruh D - Datové modely a informační
systémy měl
následující tři bloky přednášek. Základy (M. Schilcher, TU Mlinchen) o stavu a výhledech geoinformačních
systémů a o současných
normotvorných
aktivitách. Blok Aplikace (prof. G. Brandstatter, TU
Graz) jednalo
prostorově orientovaných
informačních
systémech
v ínženýrské a správní praxi a o digitálních plánech města. Problematiku završil komplex přednášek Trendy (prof. M. Schilcher), prezentující mj. mobilní a hybridní systémy sběru dat nebo 3D informační městské modely pro územní plánování.
Závěrečný tematický okruhu E - Interdisciplinární
projekty
uváděl blok Speciální problémy (prof. K. Schnadelbach,
TU Mlinchen). Příslušné přispěvky jednaly o geodetických
pracích při výstavbě lineárního urychlovače částic délky téměř 30 km nebo o 670
km dlouhém plynovodu z norských mořských nalezišť, o řízení pohybu kontejnerů pomocí GPS, o úloze geodeta při produkci automobílů apod. Závěrečné dva bloky Stavba tunelů I, II (předsedající
prof. K. Schnadelbach,
respektive prof. W. Caspary, Universitat der
Bundeswehr Mlinchen) byly věnovány problémům řízení ražby, měření a vyhodnocení
posunů a již zmíněným nově projektovaným
transalpským tunelům.
Je nutno konstatovat, že organizace kurzu a odborná i formální
úroveň referátů byla vynikající, adekvátní byl v naprosté většině případů i přednes. Diskuse byla na výši, věcná, dobře vedená; často pokračovala i o přestávkách a při doprovodných
akcích, kterými byla
slavnostní přijetí představiteli země a města a závěrečný štýrský večírek v nedaleké vinařské oblasti. Zážitek účastníků byl umocněn
kultivovanou atmosférou a prostředím akce (typicky "gemUtlich"),
zdůrazněnQu přívětivostí podzimního města.
Součástí XII. mezinárodního
kurzu inženýrské geodézie byla poměrně malá doprovodná jednodenní výstava, obeslaná především domácími zastoupeními
světových
výrobců. Její těžiště spočívalo
v osobních kontaktech
a odborných firemních přednáškách.
významné byly výběrové praktické doškolovací kurzy, probíhající po
jedno odpoledne. Čeští účastníci si prohlédli velmi dobře vybavené
laboratoře pro ověřování měřicích systémů (geodetických
přístrojů,
kamer blízké fotogrammetrie,
s možností kalibrace měřidel laserovým interferometrem
HP 5527 A na lavici délky 30 m s vertikálním
automatickým
komparátorem
kódových nivelačních latí) a účastnili
se i prací s gyroteodolitem
Leica Gyromat 2000, spojeného s teodolítem T 1800. V nabídce dále byly speciální problémy podníkového a projekčního
managementu,
užití GPS v inženýrské praxi
a problematika digitální fotogrammetrie.
Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
katedra ,peciální geodézie FSv CVUT v Praze

Vybrané poznatky z XVIII. kongresu
Mezinárodní společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum
ve Vídni
Jednání kongresu probíhalo v moderním kongresovém středisku Austria Center Vienna a zúčastnilo se ho 2959 registrovaných účastníků
ze 104 států světa (z ČR 21 účastníků).
Program kongresu probíhal ve čtyřech až šesti sekcích, vždy ve
čtyřech zhruba dvouhodinových
blocích (dva bloky dopoledne a dva
odpoledne), v rámci kterých bylo denně předneseno v průměru 130
referátů, takže během kongresu zaznělo asi tisíc referátů. Z časových
důvodů byla necelá polovina referátů přednesena
formou krátké
dvou minutové prezentace následované panelovou diskuzí.
Součástí kongresu byla technická výstava, které se zúčastnílo 64
soukromých firem z 19 států světa a dále 33 národních, výzkumných
a speciálních vystavovatelů. Nejvíce firem bylo z USA (14) a o něco
méně z Německa a Rakouska. Z ČR vystavovaly firmy Help Service
Mapping Ltd., GEODlS Brno a dále VÚGTK Zdi by.
V souvislosti s našimi potřebami jsem se zaměřil na následující
oblasti:

R. Welch (USA) podal ve svém referátu přehled o záměrech americké vlády v oblasti satelitních programů dálkového průzkumu na
léta 1995-2000. Americká vláda bude podporovat pouze dlouhodobé
programy sloužící pro modelování globálních změn na Zemi, tj. které
umožňují sledování celého zemského povrchu s poměrně nízkým
stupněm rozlišení a za nízkou cenu. Jedná se o známé systémy NOAA
(v činnosti od r. 1970) a LANDSAT (v činnosti od r. 1972). V roce
1998 bude vypuštěn LANDSAT 7 se zlepšeným senzorovým systémem ETM (Enhanced Thematic Mapper), který má 8 kanálů, rozlišení panchromatické
15 m, multispektrální
30 m a tepelné 60 m.
Zatím poslední projekt EOS (Earth Observing System) má být realizován v roce 1998 a bude mít pět senzorů. Např. MODIS (Moderate Resolution Imaging Spektroradiometer)
pro sledování atmosféry, oceánů a zemského povrchu má 36 kanálů pokrývajících oblast
od viditelného až po tepelné záření s rozlišovací schopností 250 m,
500 m, I km a ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission
and Reflection Radiometer),
určený pro tematické mapování zemského povrchu s možností tvorby digitálního modelu terénu má 14
kanálů (3 viditelné - rozlišení 15 m, 6 blízké a střední infračervené
- rozlišení 30 m, a 5 tepelné - rozlišení 90 ml.
Družicové systémy s vysokou rozlišovací schopností (1 m) se staly
záležitostí soukromých amerických firem. F. J. Doyle (USA) ve svém
referátu "Třicet let mapování z kosmu" upozornil, že nastává éra
nové generace kosmických obrazových záznamů s vysokou rozlišovací schopností pořizovaných
soukromými
firmami z komerčních
satelitů.
Vypuštění těchto satelitů je zatím záležitostí několika amerických
firem, např. Space Imaging, Inc. (systém CRSS /Commercial
Remote Sensing Satellite/, vypuštění prosinec 1997), Orbital Imaging
Corporation (systém OrbView-l,
vypuštění prosinec 1997) a Earth
Watch, Inc. (systém EarlyBird, vypuštění září 1996 a QuickBird, vypuštění červenec 1997). Obecně se dá říci, že výška letu se pohybuje mezi 460-680 km, rozlišovací schopnost I m v panchromatické
oblasti
a 4 m v multispektrální
(výjimku
tvoří EarlyBird
3 m panchromatická
a 4 m multispektrální
oblast), šířka zobrazovaného území 6-36 km, přelet nad stejným územím 14-2G dní a zobrazení téhož území v intervalu 1,5 až 3 dny.
Na kongresu i výstavě bylo přítomno několik zástupců firmy
Space Imaging, Inc. (Thornton, Colorado, USA) kteří předvedli simulované ukázky satelitních obrazů vysokého rozlišení a informovali podrobně o záměrech firmy. Tato společnost vznikla v roce 1994
jako konsorcium
firem Lockheed Martin, E-Systems,
Mitsubishi
a Kodak. Nyní je Space Imaging nezávislá korporace, kde uvedené
firmy jsou minoritními partnery.
Jejích optoelektronický
skener pracuje v módu skenování "pusch
broom" a využívá pole CCD prvků (13 tisíc sensorů v řádce dlouhé
157 mm). Systém kamery byl vyvinut Kodakem (ohnisková vzdálenosti je 10m, apertura 70 cm, úhel záběru menší než 1°). Výška letu
je 680 km, rozlišovací schopnost 0,82 m v oblasti panchromatické
a 4 m v oblasti multispektrální
(4 kanály tj. modrá, zelená, červená
a blízká infračervená část spektra). Šířka zobrazovaného
pásu území
je II km.
Polohová přesnost se pohybuje v rozmezí 1,5-2 m (vyhovuje americké normě pro mapování v měřítku 1 : 2 400), výšková přesnost
činí 3 m, vše s využitím kontrolních (vlícovacích) bodů a dígitálního
modelu terénu. Bez těchto údajů je polohová přesnost 12 m a výšková 8 m. Distribucí materiálů se bude zabývat společnost CARTERRA by Space Imaging, která nabízí 7 základních produktů: radiometrické
korekce, - standardní geometrické korekce (překreslení bez využití vlícovacích bodů do vybrané projekce), - přesné
geometrické
korekce (překreslení s využitím vlícovacích bodů), ortopřekreslení
(přesné geometrické korekce včetně využití digitálního modelu terénu), - digitální model terénu, - multispektrální
syntézy (kombinace panchromatických
a multispektrálních
kanálů), mozaika (tvorba mozaiky obrazů s vyrovnáním jasu a kontrastu).
Na dotaz ohledně ceny odpověděl zástupce firmy, že se jedná o složitý problém, ale že bude zhruba o 20 % vyšší než cena za letecké
snímky stejného území a bude se pohybovat v rozmezí 20 až 60 dolarů za km'. Tento údaj je však v částečném rozporu s tvrzením uvedeným v časopise Geo Info Systems (červenec 1996), kde autor K.
P. Corbley (USA) v článku" I-metrové satelity - zdroj obrazových
dat pro GIS" tvrdí, že zákazník zaplatí za letecké ortofoto s metrovou rozlišovací
schopností
a 1,5 m polohovou
přesností mezi
200-300 dolary za čtvereční míJi (77-115 dolarů za km2) a Space
Imaging nabízí tutéž přesnost (ortopřekreslení)
za cenu 100 dolarů
za čtvereční míJi (38 dolarů za km'). V přepočtu to představuje
zhruba náklady 1000 Kčlkm2 za přesná obrazová data v digitální
formě, což představuje pro území celé České republiky částku zhruba
79 milionů Kč. Rozhodně je nutné sledovat, jak se bude situace v oblasti družicových dat s vysokou rozlišovací schopností dále vyvíjet.
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b) Rozvoj digitálních fotogrammetrických

systémů

Digitální fotogrammetrie
je připravena pro praktické nasazení a komerční využití - takový je stručný závěr po absolvování kongresu
a technické výstavy.
Ani fotogrammetričtí
odborníci však nejsou jednotní, pokud se
týká rychlosti nástupu digitální fotogrammetrie.
F. W. Leberl (Rakousko) tvrdí, že zatímco přechod od analogových
k analytickým
přístrojům byl pozvolný (evoluční), tak přechod od analytických přístrojů k digitálním stanicím bude velmi rychlý (revoluční). Opačného názoru je F. Ackermann (SRN), který předpokládá evoluční vývoj digitální fotogrammetrie.
Jeho názor potvrzuje skutečnost, že
poptávka po analytických
fotogrammetrických
stanicích stále trvá.
Skenery a skenování
Pořizování leteckých snímků se děje skoro výhradně měřickými komorami a pro konverzi obrazů do digitálního tvaru je nutné užít skenerů, které jsou základní částí digitálních
fotogrammetrických
systémů.
V rámci OEEPE (European Organisation for Experimental
Photogrammetric
Research) pracovala skupina pro porovnání skenery,
která dospěla k některým zajímavým výsledkům:
- Skenery typu "Desk Top Publishing" nižší a st.řední cenové hladiny vykazují při dobré kalibraci stejnou geometnckou
kvahtu Jako
drahé "fotogrammetrické
skenery" při podstatně větší rychlosti skenování. Jejich současná hraniční možnost velikosti pixelu je 21 !..Lm,
což je pro řadu aplikací zcela dostačující a množství dat je ještě akceptovatelné.
- Při skenování pozitivů se dosahuje lepších výsledků ve vypovídací
schopnosti snímků, ale negativy jsou vhodnější pro rozpoznávání detailů ve stínech. Při skenování barevných materiálů (zejména spektrozonálních)
nastává problém způsobený jejich nízkou CItlivostí
v oblasti modré barvy.
Současné "fotogrammetrické"
skenery mají zhruba stejné technické parametry a některé firmy při jejich výrobě kooperují (např.
Intergraph a Zeiss). Skenery jsou podporovány softwarem pro zpracování obrazu, kontrolu skenování a automatickou
vnitřní orientaci
snímku. Všichni výrobci se snaží vybavit skenery přídavným zařízením pro skenování filmů v rolích, nebo vyrábět modely pro film
v rolích. Např. firma Leica připravuje na konec letošního roku do
výroby skener Leica DSW300 by Helava jako systém pro 21. století. Jeho prototyp byl předveden na výstavě. Na rozdíl od předchozího modelu DSW200 zpracovává i film v rolích a jeho software
umožňuje ekonomické automatické skenování bez přítomnosti obsluhy. Skener má nastavitelnou
velikost pixelu v rozmezí 5-16 !..Lm
a vyznačuje se velikou rychlostí skenování (I čb. letecký snímek 23
x 23 cm se při nastavení pixelu 12,5 !..Lmskenuje necelých 5 minut).
Z ostatních velkých výrobců předváděl Intergraph prototyp skeneru PhotoScan TO (bude dodáván od října 1996), vyráběný v kooperaci s firmou Zeiss. Tento model se liší od předchozího použitím
pracovní stanice TO (což má zlevnit jeho cenu o 20 %) a možností
připojení přídavného zařízení pro zpracování filmu v rolích. Velikost
pixelu je volitelná v následujících hodnotách: 7,14,28,56,112,224
!..Lm,ale rychlost skenování je poloviční ve srovnání s DSW300.
Stejné parametry má i skener PHOOlS SC SCAI od firmy Zelss, ale
je vybaven jinou pracovní stanicí a softwarem. Skener předváděla
také ukrajinská firma Geosystem jako součást digitální fotogrammetrické linky Delta (velikost pixelu 7 a 14 !..Lm,doba skenování I
snímku 23 x 23 cm při 14 !..Lmvšak činí 30 minut).
Obecným problémem spojeným s řízením skenovacího procesu
je organizace a archivace dat. Zdá se, že formát TlFF spojený s kompresí dat JPEG by se mohl stát jednotným standardem.
Digitální

fotogrammetrické

stanice

Jejich výstižný přehled uvedl ve svém referátu A. Griin (Švýcarsko).
V současné době je na trhu k dispozici 18 komerčních systémů včetně
specifických pro aplikace v oblasti blízké fotogrammetrie.
Ještě podrobnější přehled je uveden v časopise GlM (červenec 1966, ročník
10), který byl v rámci kongresu nabízen zdarma. Přesto se uvádí, že
75 % trhu v oblasti digitální fotogrammetrie je zatím drženo dvěma
výrobci (Leica a Intergraph). Pod dojmem z výstavy se zdá, že nastane veliký průnik Zeisse na světový trh s inovovaným komplexním systémem PHOOlS.
Tito hlavní producenti nabízejí kompletní digitální fotogrammetrické linky (včetně skenerů) s bohatě vybaveným softwarem podle
přání zákazníka. Např. Zeiss nabízí: PHOOlS basic - základní soft~
ware pro orientaci a zpracování obrazu, PHODIS AT - automahcka
digitální aerotriangulace,
PHOOlS M - digitální monovyhodnocení,
PHOOlS OP - překreslení digitálních obrazů a produkce ortofotomap,
PHOOlS TS - automatická tvorba a ověřování digitálního modelu terénu, PHODIS ST - dígitální stereovyhodnocení
s možností pohyb-

livé značky a pevného obrazu (PHOOlS ST 30) nebo pevné značky
a pohyblivého obrazu (PHOOlS ST 10). Firma Leica předváděla digitální fotogrammetrickou
stanici DPW 770 s inovovaným softwarem
SOCET SET s četnými moduly (např. HATS pro digitální aerotriangulaci) a firma Intergraph model InterMap 6887 ImageStation.
Společným znakem všech digitálních fotogrammetrických
stanic
světových výrobců je jejich vysoká cena (kolem 5 milionů Kč bez
skeneru). Tuto skutečnost využívají někteří menší producenti, kteří
nabízejí digitální fotogrammetrické
systémy na bázi výkonných
osobních počítačů za daleko přijatelnější cenu s přibližně stejnými
možnostmi,
ale s nižším podílem automatizace.
Např. ukrajinská
firma Geosystem nabízí svou digitální pracovní stanici Delta včetně
přesného skeneru za cenu 63 tisíc dolarů (bez skeneru 38 tisíc dolarů), což je zhruba 4,5 nižší cena než u firmy Leica. Podobně česká
firma Help Service Mapping Lt~ nabízí svůj digit~!~í f~tograIl1me~
trický systém PhoTopol za cenu Jen aSI o 25 % vyssI nez ukraJmska
firma (pro český trh je však cena nižší a pohybuje se kolem 800 tIsíc Kč). Součástí tohoto systému je speciální software, který umožňuje v rámci tvorby ortofota v rovinatém území použít tzl,!. transformaci po částech (když není digitální model terénu), dávaj~cí velmi
přesné výsledky. Zpracování jednoho snímku ortof~ta trva zhr~ba
půl hodiny a tvorba digitálního modelu terénu z Jedne stereodvoJ~ce
pak 1-2 hodiny (využívá se software české firmy ATLAS). System
PhoTopol také umožňuje volit mezi pohyblivou značkou a pevným
obrazem, nebo pevnou značkou a pohyblivým
obrazem. O tento
systém byl na výstavě pozoruhodný zájem návštěvníků.
Dosavadní
stanic

zkušenosti

se zavedením

digitálních

fotogrammetrických

V současné době výrobci udávají, že se prodává stejný počet digitálních fotogrammetrických
stanic a analytických vyhodnocovacích
přístrojů. Zavedení digitálních systémů vyžaduje značné investice,
které mohou přinést zisk jen při návratnosti 5-7 let a po tuto dobu
je také nutno garantovat údržbu systému.
..
Zajímavý je zřejmě obecný problém nedostatku vhodnych operatorů. Zkušenosti z Kartografického
ústavu v Katalánsku říkají, že intenzivní zaškolení operátora na analytických
fotogrammetrických
přístrojích trvá dva dny, kdežto na digitálních dva až tři týdny ..Tent~
ústav využívá 8 digitálních pracovních stamc ImageStatlOn, kJeJlchz
úplnému výrobnímu nasazení byl~ třeb? doba dvou
Ur~.it~m
chodiskem by měla být snaha vyrobcu o Jednodussl a pnvetlveJsl
uživatelský software.
Digitální aerotriangulace
se ukazuje být velmi výkonnou ve srovnání s analytickými přístroji a má výhodu značné automatizace. Ve
výrobě lze při triangulaci běžně dosáhnout 60 modelů za ~en.
Součástí všech digitálních fotogrammetnckých
systému Je software pro tvorbu digitálního modelu terénu (DMT). Jeho hl~vní pří:
mou aplikací je v současné době produkce ortofotomap. Pn tvorbe
vrstevnic na mapách velkého a středního měřítka se sice využívá automatický proces, ale po něm musí nastoupit editační interaktivní
proces, jehož podíl je odhadován až na 50 %. Ukazuje se, že automatické odvození DMT vyžaduje značnou opatrnost
při volbě
správné filtrovací techniky a vymezení pracovních zón. Přesto tato
technologie dovoluje značný nárůst produktivity práce ve srovnání
s klasickými metodami vyhodnocení.
Produkce ortofotosnímků
a ortofotomap byla hlavním důvodem,
proč mnoho podniků zavedlo techniku digitá~ní !otog~ammetrie._Ortofotosnímky mohou být zhotoveny s mlmmalmml naklady za predpokladu, že zákazníci přijmou digitální výrobek s minimem kartografické editace a popisu.
Výhodou pro topografické
mapování na digitálních pracovních
stanicích je možnost superimpozice,
tj. včlenění již existujících map
do stereomodelu z leteckých či kosmických snímků a provedení jejich revize ve vektorové podobě. Tento způsob je však zatím poměrně nákladný a vizualizace obrazu je méně příznivá než na analytických přístrojích.
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c) Aktualizace map a databází
Prakticky všichni producenti map a databází uvažují ve svých projektech nebo už i realizují jejich aktualizaci s využitím digitální fotogrammetrie.
A. English (SRN) popisuje využití leteckých digitalizovaných
snímků v měřítku I : 12 500 pro aktualizaci geografických
informačních systémů, konkrétně ATKISu (Authoritative
Topographic
Cartographic
Information System) s využitím d,igitálních ortofoto:
map. Zajímavý byl též referát W. Miillera a E. SeIferta (SRN) o tvorb~
a aktualizaci ATKISu v Zeměměřickém
úřadu v Brandenburgu, ktery
má být ve verzi DLM 25/1 (Digital Landscape Model) hotov na
území SRN do konce roku 1996. Jedná se o digitální model území
v měřítku I : 25 000 s vysokou geometrickou přesností (3 ml. Z něho

1996/259

Geodetický a kartografický obzor
260 ročník 42/84, 1996, číslo 12

je pak odvozen digitální kartografický model (DKM 25), jehož součástí je katalog značek (stále velký počet zákazníků vyžaduje mapy
v tradiční analogové podobě). V letech 1997-2000 bude realizována
(počítá se se značným podílem soukromých firem) verze DLM 2512,
která bude obsahovat budovy a další objekty a atributy. Budovy budou velice podrobně charakterizovány souřadnicemi rohů,jejich výškou, typem střechy, výškou nejvyššího bodu střechy atd. Pro tvorbu
DLM 2511 bylo v Brandenburgu využito aktualizovaných topografických map TK 10 N v měřítku I : 10 000 (44 % území), ortofotomap TK 10 L (39 % území), digitálních ortofotomap TK 10 DL vyhotovených systémem PHODIS (14 % území) a stereomodelů
z leteckých snímků v měřítku I : 18000 (3 % území).
Pokud se týká frekvence aktualizace, byl proveden průzkum potřeb uživatelů, ze kterého vychází minimálně pětiletý cyklus obnovy
a u některých objektů, jako jsou silnice a budovy, jednoroční cyklus
obnovy. Někteří uživatelé požadují dokonce nepřetržitou aktualizaci.
Při aktualizaci se rovněž budou v maximální míře využívat informace oborových správců dat.
Příspěvek L. T. Jorgensena z Dánského zeměměřického a katastrálního úřadu se věnoval výstavbě digitální topografické databáze
TOP 10 OK v měřítku I : 10 000, která má být na území Dánska hotova v roce 200 I. Její polohová přesnost se pohybuje v rozmezí 1 m.
Pro aktualízací se počítá s využítím dígítální fotogrammetrie a pro
tyto účely byla vytvořena pracovní skupina, která provede testovací
práce na ostrově Bornholm na podzim roku 1996.
Velmi podnětný byl referát P. Van Asperena (Nizozemsko) o digitální aktualizaci topologicko vektorové databáze TOP 10 vector,
která vzniká analogově dígítálním převodem základní topografické
mapy I : 10 000 s využitím leteckých snímků 1 : 18 000 a má být
hotova do konce roku 1997. Databáze bude využita pro produkci
map 1 : 10 000 a 1 : 25 000 a pro tvorbu digitální databáze v měřítku I : 50000 (TOP 50 vector). Tento rok začíná aktualizace prvních devíti mapových listů TOP 10 vector s předpokládaným využitím digitálních fotogrammetrických
stanic se stereovjemem
a polních počítačů, na kterých topografové zaregistrují změny přímo
v digitální podobě.

Všeobecně lze říci, že rozvoj fotogrammetrie a dálkového průzkumu
se nese v duchu stále intenzivnějšího pronikání moderní digitální
techniky jak do oblasti sběru dat tak i jejich zpracování a prezentace
konečných výsledků. Projevuje se to stále větší integrací fotogrammetrických systémů, dat dálkového průzkumu a geografických informačních systémů se vzrůstajícím podílem automatizace.
RNDr. Eduard MuřickV,
Zeměměřický úřad,
Praha

18. zasedání Skupiny expertů OSN
pro standardizaci geografického
názvosloví - Ženeva
Ve dnech 12.-23. 8. 1996 se v ženevském sídle OSN konalo 18. zasedání Skupiny expertů OSN pro standardizaci geografického názvosloví, jehož se zúčastnilo 90 delegátů ze 45 států všech kontinentů.
Hlavním cílem zasedání bylo projednání aktuálního stavu standardizace (unifikace) v jednotlivých lingvisticko-geografických skupinách
(divizích) OSN a příprava 7. konference OSN pro standardizaci geografického názvosloví, která se uskuteční v září roku 1997.
Od posledního zasedání Skupiny v r. 1994 byly v řadě zemí včetně
České republiky přijaty nové právní předpisy týkající se dané problematiky. Stále větší důraz se v orgánech OSN klade na instituování tzv.
názvoslovné autority (geographic names authority) v každé členské
zemi. V sousedních evropských státech jsou často kompetence příslušející obecně této "autoritě" rozděleny mezi několik státních úřadů
nebo institucí. Význam těchto orgánů spočívá v zákonem daném
oprávnění provádět tzv. národní standardizaci geografických vlastních
jmen (názvů), z níž následně vychází standardizace mezinárodní, regulovaná doporučeními přijímanými na konferencích OSN.
Jedním z diskutovaných okruhů na zasedání byla problematika
toponymických databází. Automatizované systémy zpracování toponymických dat jsou dnes prakticky vyvíjeny ve všech zemích. Přibližně od r. 1994 se v USA, Kanadě a západní Evropě uplatňují snahy

po zpřístupnění obsahu toponymických databází tzv. soft-copy formou umožňující velice častou obnovu dat zpřístupňovaných veřejnosti. Tajsou čím dál častěji uživatelům volně přístupná pomocí mezinárodní sítě Internet, a to bez jakýchkoli zvláštních poplatků nebo
omezení; navíc jsou aktualizovaná každý týden. Američané takto
zpřístupňují cca 2 mil. geografických jmen z území USA (Geographic Names Information System - GNIS) a 4,6 mil. jmen z celého světa (databáze United States Board on Geographic Names USBGN, zpřístupněná prostřednictvím federálního úřadu Defense
Mapping Agency - DMA). Výsledkem diskusí v tomto bodě bylo
potvrzení stávajícího trendu poskytování geografických dat pomocí
celosvětových počítačových sítí. Pro usnadnění přenosu digitálních
dat mezi jednotlivými národními toponymickými databázemi byla
ustanovena zvláštní pracovní skupina. Východiskem pro její činnost
se zdá být jednoznačná akceptace mezinárodních norem (standardů)
ISO 8859, respektive ISO 19646 pro jednotné kódování písmen a diakritických znamének.
Velká důležitost pro mezinárodní komunikaci byla přiznána snaze
pracovní skupiny pro toponymickou terminologii po vydání slovníku toponymické terminologie. Na zasedání byla prezentována a podrobně diskutována pracovní verze 3.0 slovníku v angličtině. Před
dokončením jsou verze francouzská a čínská, vydána byla pracovní
verze německá. Pro mnoho základních termínů v oblasti SGN však
dosud nebyla přijata jednoznačná definice, např. pro termíny ex 0nymum, místní jméno (place names), případně národní jazyk (natiolial language). Návrh české verze slovníku, připravený již v sedmdesátých letech v sekretariátu tehdejší Názvoslovné komise
Českého úřadu geodetíckého a kartografického bude proto lepší dopracovat až po vydání alespoň definitivní anglické verze slovníku.
Pozornost pracovní skupiny pro systémy transliterace nelatinkových písem do latinky byla věnována systémům transliterace z arabského, hebrejského, korejského a thajského písma a především
z ukrajinské cyrílíce. Ukrajinští delegátí potvrdili nejednotu v odborných kruzích na Ukrajině ohledně výběru všeobecně přijatelného systému transliterace a celá záležitost byla prozatím odložena.
Je jen zřejmé, že výsledná podoba návrhu se bude velmi lišit od
systému GOST-83 doporučeného OSN pro transliteraci ruské azbuky. Ukrajinci se zásadně brání používat pro transliteraci diakritických znamének. Tím vycházejí vstříc zejména národům používajícím angličtinu, ale zároveň se tím odklánějí od podoby latinky
používané některými západoslovanskými i jihoslovanskými národy
(kromě nás Slováky, Slovinci, Chorvaty, Lužickými Srby a částečně
Poláky). Problematikou již schválených transliteračních systémů se
dále zabývaly příspěvky delegátů z Thajska, Izraele, Jordánska a Pákistánu.
Pracovní verzi publikace Jména států (Country Names) předložila k projednávání zástupkyně pracovní skupiny pro tuto problematiku. Následně byly diskutovány otázky spjaté s užíváním gramatických členů u jmen států, s definováním oficiálních jazyků
jednotlivých států a užíváním exonym (např. pravidla používání dvojic jmen typu Moldova - Moldavsko, Belarus - Bělorusko apod.).
Trvalý odpor k používání zkráceného jména České republiky ve francouzštině (ve tvaru "Ia Tchéqui") vyjádřila delegátka francouzské
názvoslovné komise. Anglický tvar "Czechia" naproti tomu v anglofonním prostředí na odpor nenaráží.
Problematika exonym a SGN ve vícejazyčných regionech byla
v minulosti výrazně politizována a nezbavila se této nevýhody aní
na tomto odborném fóru. Výsledek diskusí není příliš povzbudivý.
Po dlouhé diskusi byl přijat kompromisní německý návrh na rozlišení pojmu "endonymum" a "standardizované endonymum". Nestandardizovanými endonymy v tomto pojetíjsou pak "vlastníjména
geografických objektů, užívaná na témže území, v kterém jsou objekty situovány". Upřesnění "vlastní jména geografických objektů
v jednom z národních jazyků (nationallanguages) užívaná ..." nebylo
přijato pro odpor delegáta z Maďarska, který argumentoval různými
definicemi pojmu "národní jazyk" v různých jazycích.
Potřeba vydat u nás v nejkratší době v angličtině Toponymický
návod pro uživatele českého geografického názvosloví vyplynula
z diskuse o tomto typu názvoslovných příruček. Všechny sousední
státy již podobný návod vydaly a předložily mezinárodní odborné
veřejnosti. Ideální by bylo prezentovat tento materiál u příležítosti
konference v roce 1997.
Průběh zasedání lze jednoznačně hodnotit jako uspokojivý, především proto, že zájem o problematiku geografických jmen a potřebu jejich standardizace neustále roste (určitou výjimku představuje většina zemí "černé" Afríky). Výsledky pouhých několik
desítek let trvající existence Skupiny expertů jsou obdivuhodné
a velký počet účastníků nynějšího zasedání svědčí o významu i do
budoucna.
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PhDr. Pavel Boháé<,
Názvoslovné komise CÚZK,
Zeměměřický úřad

Krajinno-turistická mapa Slovenska 1 : 500 000 - kartografické
spracovanie krajinnej pokrývky (1. Pravda - GÚ SAV).

SPOLOČENSKO-ODBORNÁ
ČINNOSŤ

Seminár s týmto názvom usporiadala 12. septembra 1996 Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky (KS SR) v spolupráci s Geografickým ústavom (GÚ) Slovenskej akadémie vied (SAV), pričom
jeho konanie nadvazovalo na podobný seminár z roku 1994 (pozri
Geodetický a kartografický obzor, 40/82, č. 12, s. 263-264).
O obsahovom zamerani seminára hovoria tieto referáty:
Posúdenie určovania výšok bodov reliéfu z máp (M. Hájek, 1.
Sulo, F. Blažíček - Slovenská technická univerzita - STU - Bratislava).
Analýza digitálnych hraníc v katastrálnom území Modra (M.
lacko, I. Ištvánffy ml. - STU Bratislava).
Analýza dostupnosti obcí Slovenska (O. Kusendová - Univerzita
Komenského - UK - Bratislava).
Přechod na kartografické standardy NATO v Armádě České republiky (F. Miklošík - Vojenská akademie Brno).
Tvorba popisu mapy (1.Vašek, 1. lakubík - Vojenský kartografický
ústav, š. p., Harmanec).
Krajinno-turistická mapa Slovenska vytvorená aplikáciou bázy
údaj ov CORINE Land Cover (1. Feranec, 1. Oťaher - GÚ SAV).
Krajinno-turistická mapa Slovenska 1 : 500 000 - spracovanie
turistického obsahu (M. Kondášová - Geodetický a kartografický
ústav - GKU - Bratislava).

Ukážky kartografických aplikácií bázy údaj ov CORINE Land
Cover (M. Šúri, T. Cebecauer, 1. Feranec, 1. Oťaher - GÚ SAV).
Okrem toho vedúci štyroch odborných skupín KS SR (výchova
kartografov, štandardizácia a prenos digitálnych údajov, tematické
mapovanie pomoc ou diarkového prieskumu Zeme, teoretické otázky
kartografie) predniesli krátke informácie z činnosti rovnomenných
komisií Medzinárodnej kartografickej asociácie.
Po obsahovej stránke si seminár nerobil nárok na univerzálnosť
(ako napr. kartografická konferencia), ale obmedzil sa len na niektoré konkrétne témy, ktorými sa v súčasnosti zaoberajú členovia
KS SR na svojich pracoviskách. Seminár mohol byť aj rozsiahlejší
a rozmanitejší, keby sa v rovnakom čase neporiadalo viac odborných
podujatí. Organizátori preto zvažujú usporiadanie ďalšieho rovnomenného seminára (o dva roky) v inom čase, než začiatkom septembra. Konštatujú tiež, že existuje dosť problémov, ktoré by si zasluhovali monotematické semináre, napr. problematika využívania
máp, mestských informačných systémov, evidencie hraníc katastrálnych území apod.
Seminár potvrdil, že na rozvoji kartografie na Slovensku sa aktívne podierajú viaceré pracoviská, najma STU, UK, GKÚ, GÚ SAV
a niektoré vojenské ústavy. Známe sú však svojimi kartografickými
aktivitami aj ďalšie pracoviská (vrátane niekorkých podnikaterských
subjektov), avšak v zmenených podmienkach badať ich istú zdržanlivosť v zúčastňovaní sa na podobných odborných podujatiach. Na
druhej strane ale teší, že záujem o tento seminár prejavujú aj českí
kolegovia.
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Ing. lán Pravda. DrSc ..
Geografický ústav SAV,
Bratislava

Polygonální zaměření zámeckého parku
státního velkostatku
ve Smiřicích n. Labem v roce 1913

Ze sbírky
Ústředního archivu zeměměřictví
a katastru ZeměmNického
LÍladu

