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Sledování velikosti a časových změn
vlivu refrakce při geodetických
měřeních

Doc. Ing. Radim Blažek, CSc.,
Dr. Ing. Zdeněk Skořepa,

katedra geodézie a pozemkových úprav
Fakulty stavební ČVUT v Praze

Příspěvek upozorňuje nejenom na existenci tohoto fyzikálního jevu (stručná teorie refrakce), ale především na případné dů-
sledky a velikost chyb, které může způsobit zanedbávání vlivu refrakce, nebo častěji používání nevhodného refrakčního mo-
delu, či nerespektování krátkodobých refrakčních změn v čase při běžných geodetických měřeních.

The paper is oriented not only to bring reader's attention to the existence ofthis physical phenomenon (by short theory ofre-
fraction), but also to eventual consequences and values of errors that may be caused by the neglecting of refraction influence
or by more often practised application ofunsuitable refraction model or neglecting short-period refraction variations in time
during usual geodetic surveys.

Veškerá geodetická měření se uskutečňují v nejnižších labil-
ních vrstvách zemské atmosféry, které jsou již samy o sobě
velmi složitým a v čase se měnícím optickým prostředím.
V inženýrské geodézii se navíc záměry velmi často přibližují
ke konstrukčním prvkům na vzdálenost několika málo deci-
mentrů, někdy dokonce centimetrů, nezřídka s omezenou
možností proudění vzduchu. Dochází pak k průchodu zá-
měry tzv. mikroklimatem, které vzniká též v bezprostřední
blízkosti zemského povrchu zejména tehdy, když výrazně ab-
sorbuje či naopak vyzařuje (respektive odráží) tepelné záření
a tím ochlazuje či ohřívá nejnižší vzduchové vrstvy, které
jsou pak rozvrstveny přibližně rovnoběžně s terénem. Přes
nesporný pokrok dosažený v posledních letech zůstává
v těchto podmínkách vliv refrakce základním limitujícím fak-
torem zvyšování přesnosti měření v geodézii. V inženýrské
geodézii může pak při vyšších nárocích na přesnost ovlivnit
i kratší záměry (řádově 100 m), u nichž se vliv refrakce běžně
zanedbával. Jednoduché, obecně platné a prakticky použi-
telné řešení tohoto problému stále ještě neexistuje. Současná
geodézie však zná celou řadu teoretických a dnes i prakticky
ověřených postupů, které umožňují v konkrétních specific-
kých podmínkách uspokojivě eliminovat podstatnou část
vlivu refrakce na měřenou veličinu i s přesností srovnatelnou
s možnostmi běžných moderních elektronických přístrojů
používaných v praxi.

Atmosférickou refrakcí obvykle rozumíme souhrn všech re-
frakčníchjevů v atmosféře způsobujících plynulé spojité za-
křivení viditelného či neviditelného paprsku při průchodu ne-
homogenním prostředím, které je navíc závislé a vlnové délce
použitého světla. Z toho vyplývá zřejmý kvalitativní rozdíl
při studiu vlivu refrakce např. mezi optickými a laserovými
přístroji. Paprsek pak prochází tímto prostředím vždy časově
nejkratší cestou (Fermatův princip).

Protože hustota atmosféry obecně klesá s nadmořskou výš-
kou, je refrakční křivka při dostatečné výšce záměry nad te-
rénem (např. v horách, při triangulaci, nebo alespoň zvýše-
ných postaveních přístroje) obvykle konkávní k zemskému
povrchu. To platí při tzv. standardním modelu zemské atmo-
sféry, kde teplota a tlak a tím i hustota a index lomu vzdu-
chu obecně klesá s nadmořskou výškou. Velikost refrakčního
úhlu pak navíc obvykle nepřesáhne hodnotu 1 mgon. Pouze
v těchto podmínkách lze pro běžné práce menšího rozsahu,
zejména při nižších požadovaných nárocích na přesnost, pou-
žívat dále uvedený konstantní refrakční koeficient či dokonce
vliv refrakce vědomě zanedbávat.

Naopak v labilní přízemní vrstvě, kde se provádí naprostá
většina běžných podrobných geodetických měření a v inže-
nýrské geodézii zvláště, často nastává taková teplotní inverze,
že je výsledná refrakční křivka k zemskému povrchu kon-
vexní a velikost refrakčních úhlů může přesáhnout i 10mgon.
Při volbě metody řešení vlivu refrakce na měřené veličiny
musíme pak být velice obezřetní.

Základní dělení bývá uváděno podle povahy měřených cílů.
Rozlišujeme pak:
• refrakci astronomickou - způsobenou vlivem celé atmo-

sféry, např. při měření na nebeské cíle, nebo dnes častěji při
využívání metody GPS (Global Positioning System). Cel-
kový vliv atmosféry se pak dá poměrně věrně modelovat
(vliv refrakce je navíc tím menší, čím je záměra bližší k ze-
nitu). Pro potřeby tohoto článku se jí nebudeme dále zabý-
vat.

• refrakci terestrickou - při měření dat naterestrické cíle -
vliv nejnižších přízemních vrstev atmosféry.
Další specifikací, která zohledňuje již výšku záměry nad

terénním reliefem, je oddělené zkoumání vlivu refrakce ve
vysokohorském a plochém terénu, kde převýšení nepřesahují
10 % délky, tj. ,1h ~ 0,1 D. Právě v plochém terénu dochází
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nejčastěji k refrakčně složitým podmínkám, které nás v tomto
příspěvku nejvíce zajímají.
Přitom je třeba si uvědomit, že záměra je vždy tečnou

k obecně zakřivené prostorové dráze paprsku, odchylující se
od přímé spojnice o refrakční úhel p. Ten je možné (a v geo-
dézii vhodné vzhledem k charakteru měřených veličin) roz-
ložit do dvou složek ve svislé, respektive vodorovné rovině:

pz - ovlivňující měřené zenitové úhly1) - vliv vertikální re-
frakce,

Pa - ovlivňující měřené vodorovné směry - vliv horizontální
(též příčné nebo laterální) refrakce.

Velikost složek refrakčního úhlu je obecně dána mírou za-
křivení paprsku a závisí na gradientu indexu lomu v příslušné
rovině vertikální nebo horizontální, ale vždy ve směru kol-
mém k elementu jeho dráhy. Z toho vyplývá důležitý obecný
poznatek, že např. vliv vertikální složky refrakce na daném
stanovisku je největší u vodorovných záměr a vliv horizon-
tální složky refrakce, který je obvykle mnohem menší, lze
očekávat u stanoviska v blízkosti svislých ploch, u nichž je
významný gradient indexu lomu (např. vlivem výrazné tep-
lotní změny) ve vodorovném směru. Empiricky bylo zjištěno,
že v případě běžných (maximálně 2 km dlouhých, málo sklo-
něných a alespoň symetrických) záměr, kde vertikální složka
refrakce obvykle výrazně převažuje, bude refrakční křivka
velmi plochá a blízká kružnicovému oblouku, který aproxi-
muje průmět obecně prostorové refrakční křivky do svislé ro-
viny (model s konstatním refrekčním koeficientem pro zá-
měru - viz dále). Dokonalejší, ale složitější náhradou je
použití části větve hyperboly (s plynule měnící se křivostí),
která již respektuje poznatek, že refrakční úhel na téže obou-
stranně měřené záměře je obvykle menší na bodě s výrazně
větší nadmořskou výškou [1].
V souladu se zvyšující se přesností elektronických dálko-

měrů se samostatně zkoumá vliv refrakce na elektronicky mě-
řenou délku, tj. rozdíl měřené délky od přímé spojnice.

V historickém vývoji zkoumání refrakčních vlivů se vystři-
dala celá řada kvalitativně odlišných způsobů a metod jak
v maximální možné míře eliminovat vliv tohoto faktoru na
přesná geodetická měření. V geodetické literatuře se nejčas-
těji setkáváme s následujícími způsoby:
a) pomocí refrakčního koeficientu k (matematické metody),
b) pomocí indexu lomu vzduchu n (fyzikální metody zalo-
žené na měření meteorologických veličin),

c) přímým určováním refrakčního úhlu (v reálném čase).
U prvních dvou uvedených metod se nejčastěji jedná o do-

datečné korekce měřených veličin, zatímco posledním tren-
dem výzkumu je snaha určovat a eliminovat vliv refrakce na
měřené veličiny (úhly, směry, délky, čtení na lati apod.) již
během měření.

ad a) Tento způsob je historicky nejstarší a pro svou jed-
noduchost (nevyžaduje žádné speciální přístrojové vybavení)
je v běžné geodetické praxi nejužívanější. I jeho zejména me-
chanické univerzální používání má však svá úskalí, která bu-
dou uvedena v závěru tohoto odstavce.
Vliv refrakce se zde určuje matematicky na základě geo-

metrických podmínek, které by měly nadbytečně měřené ze-

') Stejná složka refrakčního úhlu, ovlivňující vodorovné záměry
v těsné blízkosti zemského povrchu (0,25 m-3 m) při geometrické
nivelaci ze středu, představuje vliv tzv. nivelační refrakce.

nitové úhly splňovat za předpokladu platnosti určité hypotézy
tzv. refrakčního modelu, který má fyzikální opodstatnění vždy
jen v určitých specifických podmínkách.

V plochém terénu bude, při alespoň přibližně symetrickém
průběhu záměry nad terénem a tím velmi podobných re-
frakčních poměrech na obou koncích nepříliš (maximálně 2 km)
dlouhé záměry, platit hypotéza, že vliv refrakce je (pochopi-
telně ve stejném čase) na obou koncích záměry přibližně
stejný. Dostáváme se tak k refrakčnímu modelu s konstant-
ním refrakčním koeficientem pro záměru (průmět refrakční
křivky do svislé roviny je v tomto zjednodušeném případě na-
hrazen kružnicovým obloukem - určujeme tedy pouze verti-
kální složku refrakčního úhlu.) Refrakční koeficient pro kaž-
dou oboustranně a současně měřenou záměru se vypočte
z měřených zenitových úhlů zij, respektive Zji (opravených
pouze o případnou rozdílnou výšku přístroje a cíle) podle jed-
noduchého vztahu:

2 Pij
k·=-

1J CP;.;'

a
fl'ijjegeocentrický úhel sbíhavosti tížnic respektive normál-
pro tento účel zcela postačí fl'ij '" 0,01 D/km

).

Z uvedeného je zřejmé, že vliv vertikální složky refrakce na
měřený úhel je zde prakticky vyřešen měřickou metodou
oboustranným a současným měřením zenitových úhlů, které
se společně s elektronickým měřením délek používá při tri-
gonometrickém určování výškových rozdílů. Jedinou pod-
mínkou je alespoň přibližná platnost uvedeného refrakčního
modelu.
V podhorském, horském a zejména vysokohorském terénu,

kde se volí stanoviska na ostrých horských vrcholcích, ztrácí
předchozí model postupně své fyzikální opodstatnění. Velká
a rozdílná převýšení mezi sousedními stanovisky bodů sítě
musí nutně vyvolat odlišné refrakční poměry (např. změna
teploty a tlaku) a tím i různé refrakční koeficienty na obou
koncích každé záměry. Stanoví se proto jen hypotéza, že vliv
refrakce na stanovisku nezávisí na azimutu záměry, což
umožní při dostatečném počtu nadbytečných měření nejprve
oddělit vliv refrakce od vlivu relativních tížnicových odchy-
lek, které v horách již nelze zanedbávat, a následně pak vede
k refrakčnímu modelu s konstantním refrakčním koeficien-
tem pro stanovisko·[2].
Postupným průměrováním takto určovaných hodnot re-

frakčních koeficientů z historických měření v evropských tri-
gonometrických a výškových sítích vznikly první střední hod-
noty refrakčních koeficientů již v letech 1736-1875 v inter-
valu 0,1053-0,1678, a to zcela empiricky bez jakéhokoliv fy-
zikálního opodstatnění. V Německu a v sousedních středoev-
ropských zemích je nejznámější a nejužívanější konstatní
(průměrná) hodnota refrakčního koeficientu

s~anovenáGaussem v letech 1823-1826 z vyrovnání tzv. Han-
noverského stupňového měření (síť s 28 body s délkami stran
5-85 km) mezi Gottingenem aAltonou, která se ne vždy zcela
správně používá (jako univerzální konstanta řešící problema-
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tiku refrakce) též u nás i v podmínkách zcela odlišných těm,
za kterých byla určena [3].

Ve všech ostatních případech současné geodetické praxe,
a v inženýrské geodézii zvláště, mohou být tyto podmínky
porušeny např. konfigurací (výskyt poměrně krátkých a ze-
jména asymetrických záměr s malou výškou nad terénem),
nebo vlivem okamžitého stavu atmosféry (např. teplotní in-
verze, záměry nad vodními či písečnými plochami, nebo jen
významné kolísání vertikálního teplotního gradientu během
dne - zejména při východu a západu Slunce - od jeho střední
hodnoty -0,01 [CO m-I]).Výsledkemjsou značné rozdíly sku-
tečného refrakčního koeficientu od této konstantní hodnoty
ajejí mechanické zavádění může pak dokonce (v případě, že
je k < 0,065, což je v přízemních vrstvách velmí častéZ) způ-
sobit větší chybu ve výškovém rozdílu, než úplné zanedbání
opravy z vlivu refrakce, položením k = O. Dochází pak k pa-
radoxu, že uvedeným postupem zaváděná oprava z refrakce,
respektive souhrnná oprava ze zakřivení Země a refrakce

DZ DZ

01 = - _z ko,respektive Oz= _z (1 - ko),
2R 2R

jednotlivá, zejména jedním směrem určená, převýšení neje-
nom nezpřesňuje, ale často doslova znehodnocuje (obr. 4).

ad b) Snaha o co nejpřesnější a přitom nejjednodušší fyzi-
kální formulaci zákonitostí atmosférické refrakce sahá rov-
něž daleko do minulosti. Optická hustota prostředí a tím i in-
dex lomu závisí na přímo měřitelných meteorologických
veličinách, především na teplotě, tlaku a vlhkosti vzduchu.
Sledování gradientu indexu lomu, který je pro míru zakřivení

2) Např.na stavběSJ-magistrályv Prazebyly zjištěnyzápornéhod-
noty refrakčníchkoeficientů(inverzerefrakce)kolem-1,0.

záměraZPĚT
(Kunčice - Tábor)

./
./

./
./

paprsku nejpodstatnější, bývá v řadě studií nahrazováno snaz-
ším sledováním vertikálního teplotního gradientu

který rozhodujícím způsobem ovlivňuje hustotu vzduchu
a může i během dne nabývat značně odlišných hodnot. Zjed-
nodušeně lze pro potřeby běžné geodetické praxe konstato-
vat, že znaménko a velikost teplotního gradientu v podstatě
determinuje tvar refrakční křivky (zda je konkávní, či kon-
vexní k zemskému povrchu)3) a míru jejího zakřivení.

ad c) Počet studií zaměřených na určování vlivu refrakce
fyzikálními metodami výše uvedeným klasickým postupem
pomocí indexu lomu (s dodatečnou korekcí měřených dat)
určováním gradientů přímo měřitelných meteorologických
veličin (teploty a tlaku vzduchu ve vybraných bodech zá-
měry), které jsou rozhodující při výškových měřeních, stále
klesá.

Současný trend výzkumu této problematiky dnes směřuje
k disperzním metodám využívajícím elektromagnetických
vln značně odlišné vlnové délky a tím i různého lomového
čísla, určujícím index lomu, který je rozhodující veličinou
při opravě rychlosti elektronicky měřených délek. Výhodou
tohoto postupu, který se začíná využívat při konstrukci tzv.
"dvoubarevných" dálkoměrů, je určení vlivu okamžitého
stavu atmosféry na elektronicky měřenou délku již během
měření (hlavním problémem u prvních prototypů je cenová

3) Hranicíje přibližněhodnotateplotníhogradientu--0,01 [CO m-I].
Přimenšíchhodnotách(výraznějšímpoklesuteplotys přibývající
nadmořskouvýškou)je refrakčníkřivkakonkávní,přivýrazněvět-
ších (nárůstteploty- tzv. teplotníinverze)konvexník zemskému
povrchu.
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PŘEVÝŠENí JEDNOTKOVÉ(J) CELODENNí(26 J) VÝBĚROVÉ(4J+4J)
REFRAKČNíMODEL m& nejodlehlejšívýsledky L1h m"" L1hv m""

(m) (m) (m) (m) (m) (m)
Oboustrannésoučasné 0,036 +0,055 -0,075-0,52 < k < +0,93 10,131 0,006 10,148 0,008

Jednostranné TAM 0,092 -0,102 +0,141 10,164 0,018 10,072 0,004
k = 0,13 ZPĚT 0,153 +0,207 -0,221 10,099 0,030 10,224 0,018

Jednostranné dttto dtto 10,134 dtto 10,102 dtto
k=O 10,128 10,194

Velmipřesnánivelace 10,1313 0,0012

nákladnost přímé modulace krátkovlného - "modrého" lase-
rového zdroje).

Protože přímé určení gradientu indexu lomu z determinu-
jících meteorologických veličin v celém průběhu delší (např.
kilometrové) záměry je v tentýž časový okamžik prakticky
nemožné a měření v několika (nejčastěji pouze dvou) bodech
záměry nedokáží vystihnout proměnlivost atmosféry, ubírá
se současný výzkum zcela novými směry. Příkladem může
být např. odvození gradientu indexu lomu z atmosférické tur-
bulence, či určení vlivu refrakce v reálném čase integrální
metodou pomocí chvění obrazu na základě větrného profilu
- podrobněji [7].

Všechny tyto metody mají nesporný význam při teoretic-
kém studiu vlivu refrakce a pro konstrukci nových typů geo-
detických přístrojů, které mají respektovat vliv prostředí již
během měření. Pro naprostou většinu potřeb praktické geo-
dézie jsou však příliš složité a náročné na speciální přístro-
jové vybavení.

5. Výsledky experimentálních měření

Pro lepší představu o možné velikosti vlivu vertikální složky
refrakce a jejích časových změnách uvedeme výsledky ča-
sového sledování oboustranně měřeného zenitového úhlu
v účelové síti ve Starém Městě pod Sněžníkem. Pro tento účel
byla vybrána refrakčně nepříznivá (téměř vodorovná) záměra
délky cca 1,7 km s minimální výškou záměry a navíc výraz-
nou asymetrií nad terénním reliefem.

Měření bylo provedeno v časovém rozsahu cca 14 hodin
za jasného podzimního dne, kdy se dají očekávat nejmar-
kantnější časové změny vertikálního teplotního gradientu
a tím i vlivu refrakce na měřené zenitové úhly. Dosažené vý-
sledky byly pro větší přehlednost a názornost zpracovány gra-
fickou formou zobrazující závislost obousměrně (TAM
a ZPĚT) měřeného zenitového úhlu na čase (obr. 1, obr. 2).

Na první pohled je zřejmé, že časový vývoj vlivu verti-
kální složky refrakce na měřený zenitový úhel má v obou
případech přibližně periodický charakter a trend vývoje je
dobře aproximovatelný sinusoidou. Řadou bodů (empirický
polygon) byla proložena trigonometrická Fourierova řada
(součet dvou jednoduchých sinusoid) podle postupu uvede-
ného v [5], která vystihuje podstatný charakter časových
změn a přitom ještě částečně potlačuje vliv několika odleh-
lejších měření, ke kterým ve větších souborech měření zá-
konitě dochází. Aposteriorní střední jednotková chyba mo
pro záměru z bodu Tábor je příznivější (0,6 mgon) než pro
záměru z bodu Kunčice (l,2 mgon). Stejně tak poněkud větší
amplituda časových změn (7,4 mgon) na obr. 2 je logicky
vysvětlena asymetrií záměry, která je u bodu Kunčice blíže
terénnímu reliefu než na bodě Tábor (4,6 mgon) - obr. 1.

Proto se musíme vyvarovat již při volbě konfigurace sítě ze-
jména jednostranných asymetrických záměr, téměř kopíru-
jících terén.

Na obr. 3 je znázorněn časový vývoj určovaného refrakč-
ního koeficientu k z uvedené oboustranně a současně měřené
záměry. Všimněme si především extrémních hodnot:
• Minimum -0,52 nastává těsně po poledni (přízemní záměry
stejně jako geometrickou nivelaci se nedoporučuje vykoná-
vat v poledních hodinách), k maximu +0,93 dochází kolem
půlnoci, kdy obvykle v praxi neměříme.

• Křivka je přibližně symetrická kolem "střední" hodnoty
0,20. Hodnota 0,13 by v našem konkrétním případě para-
doxně platila jen mezi 17.-18. h letního času - září, tj. obec-
ně před západem Slunce, kdy se podle zkušeností nemají
měřít zenitové úhly.
Z uvedených výsledků je zřejmá výhoda oboustranně

a současně měřených zenitových úhlů, která i v těchto re-
frakčně složitých podmínkách umožní vypočítat refrakční
úhel a následně koeficient pro každou oboustranně a sou-
časně zaměřenou záměru. vývoj takto získaných převýšení
26 jednotek4) během více než 14 hodin je znázorněn na obr.
4. Přesnost výsledného celodenního převýšení 10,131 m z ce-
lého souboru měření lze charakterizovat střední chybou arit-
metického průměru 0,007 m, amplitudou 0,041 m s nejod-
lehlejšími výsledky +0,055 m, -0,075 m a střední chybou
jednotkového převýšení 0,036 m - tab. 1.

Kdyby se však dané převýšení určovalo jednostranně s vy-
užitím konstantního refrakčního koeficientu k = 0,13, re-
spektive analogicky s úplným zanedbáním vlivu refrakce po-
ložením k = O, změnil by se sice celodenní průměrný výsledek
jen nepatrně, dosažená přesnost by však významně poklesla
a riziko získat odlehlejší výsledky by narostlo. Amplituda se
pak výrazně zvětší, ale je (stejně jako použité charakteristiky
přesnosti) při jakémkoliv konstantním refrakčním koefici-
entu stejná, grafy jsou pouze posunuty ve směru svislé osy
grafu o rozdíl pořadnic os jednotlivých sinusoid - tab. 1.Do-
kazuje to jednu z cest, jak kromě volby co nejvěrnějšího re-
frakčního modelu, s ohledem na průběh záměr, lze u jedno-
tlivých refrakčně problematických záměr zvýšit přesnost
výsledků celodenním měřením, nebo pouhým rozdělením
měření na dopolední a odpolední část např. 9.-11. a 15.-17. h.
Průměr z takto rozděleného měření obvykle dostatečně na-
hradí případné celodenní měření, které by bylo v běžné praxi
neekonomické. Pro náš případ výběru 940_1040 a 1440_1540

(SEČ) jsme vypočetli následující hodnoty - tab. 1 (časové

4) Za měřickoujednotkubylo zvolenozaměřenízenitovéhoúhlu na
dvěsymetrickározhraníválcovéhosignálu.Nakaždérozhraníbylo
měřenov jedné, tzv. laboratorníjednotce (dvanáctzacílení)- [4]
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údaje ve všech obrázcíchjsou ponechány v letním čase, který
platil v době měření).

Na závěr bylo provedeno též vyrovnání celodenního mě-
ření TAM a ZPĚT metodou nejmenších čtverců podle modi-
fikovaného stochastického modelu uvedeného v [6]. Všechny
zenitové úhly mají váhu p = I, aposteriorní odhad jednotlivé
střední chyby je 1,5 mgon. Výsledkem výpočtu je vyrovnané
převýšení ,111 = 10,131 m se střední chybou mij, = 0,006 m
(viz první řádek -261- v tab. I). Odhad refrakčního koefici-
entu v závislosti na čase odpovídá přesně průběhu trendu ur-
čeného z oboustranné záměry (obr. 3). Na obr. 5 je znázorněn
průběh zbytkových oprav v měřených zenitových úhlů po
eliminaci vlivu refrakce. Průběh oprav v čase již nesleduje
trend periodických změn a má téměř náhodný charakter.

Pro maximální možnou eliminaci refrakčních vlivů na vý-
sledky geodetických měření (uvedená experimentální měření
se týkala vlivu jen vertikální složky refrakce) je třeba věno-
vat pozornost již při návrhu konfigurace účelové sítě. V plo-
chém terénu, který u nás převažuje, jsou z refrakčního hle-
diska problematické především záměry v těsné blízkosti
terénu (též nejrůznějších překážek) a záměry výrazně asy-
metrické. Vhodnou technologií měření (oboustranné a sou-
časné měření zenitových úhlů), která vede k použití modelu
s určováním konstantním refrakčním koeficientem pro kaž-
dou záměru, lze dosáhnout i v těchto případech přesnosti
srovnatelné s technickou nivelací. Zpřesnění na úroveň
přesné nivelace (lY. řád) je možné pouze na úkor celoden-
ního, nebo alespoň do dvou denních etap rozděleného mě-
ření. Zlepšení výsledků lze dosáhnout též budováním zvýše-
ných stanovisek přístroje.

V žádném případě nelze však pro tyto účely doporučovat
jednostranné měření zenitových úhlů a následný výpočet

s konstantním refrakčním koeficientem 0,13 (respektive O),
který se používá pro záměry s dostatečnou výškou nad teré-
nem.

V našem testovaném případě by výsledné chyby dosáhly
až několika decimetrů. V rámci dalšího výzkumu této pro-
blematiky se připravuje nezávislé porovnání určovaného výš-
kového rozdílu s výsledky získanými družicovou metodou
GPS.
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Pod termínom vektorová katastrálna mapa (VKM) rozu-
mieme digitálnu katastrálnu mapu, ktorej obsah je uložený
v súboroch na pamliťovom médiu počítača vo vektorovom
tvare v grafickom programovom systéme a so stanovenou
štruktúrou. Predmety obsahu VKM sú časťou súboru geode-
tických informacií (SGI) katastra nehnutefností (KN). Na po-
trebu možnosti komunikácie s inými informačnými systé-
marni bol stanovený jednotný výmenný formát, a to na
výmenu grafických súborov. Samozrejme, že VKM plní
i všetky funkcie klasickej katastrálnej mapy (KM), 1. j. je
technickým podkladom evidovania nehnutefností v KN a je
i podrobnou polohopisnou mapou vel'kej mierky.

Územno-technickoujednotkou tvorby a aktualizácie VKM
je katastrálne územie (k. ú.) alebo jeho časť, na ktorej je VKM
vyhotovená. Pracovnou jednotkou tvorby a aktualizácie
VKM je výkres vektorovej mapy. Výkres VKM je ohrani-
čený obvodom jednej (výpočtovej) skupiny alebo ho tvorí
viac susediacich skupín (skupinu tvorí minimálne jeden me-
račský náčrt). Obsah VKM vyplýva z § 7 katastrálneho zá-
kona [1] a tvoria ho jednotlivé prvky (body, línie, značky,
texty) zoskupené do objektov (plošných, líniových, texto-
vých), pričom každý objekt má definovanú vrstvu, v ktorej
sa nachádza. Realizácia stanoveného obsahu KM v štruktúre
údajov VKM zaručuje úplnosť údajov, umožňuje bežné vy-
užívanie na potreby KN, umožňuje vytvorenie mapového li-
stu základnej mapy v fubovofnej mierke vrátane jeho vy-
kreslenia na vhodnom výstupnom zariadení, využívanie pre
iné informačné systémy, ako aj aktualizáciu všetkých prvkov
obsahu mapy. Zoskupenie objektov do vrstiev umožňuje vý-
ber jednotlivých typov objektov, ich farebné rozlíšenie
a umožňuje vykonať prehfadnú aktualizáciu. Zavedením pro-
cesu tvorby a aktualizácie VKM bolo odstránené množstvo
namáhavej a nepopulárnej kresličskej, prípadne ryteckej ruč-
nej práce, dosiahla sa vyššia homogénnosť grafického zo-
brazenia a popisu, ako aj ďalšie výhody v procese spracova-
nia mapy pri súčasnej minimalizácii ručných zásahov [8].

Tvorba VKM sa vykonáva postupmi stanovenými v Meto-
dickom návode na tvorbu vektorovej katastrálnej mapy [3].
V odborných kruhoch sa prijíma existencia VKM ako hie-
rarchicky vyšší stupeň podoby KM umožňujúci realizáciu
operácií spojených so spravovaním SGI KN rýchlejšie, bez
straty presnosti a na technickej úrovni začiatku tretieho ti-
sícročia. Týka sa to poskytovania aktuálnych informácií
z VKM [poskytovanie súradníc jednotlivých podrobných bo-

dov, poskytovanie súborov sÚfadníc podrobných bodov, po-
skytovanie kresby jednotlivých vrstiev KM, poskytovanie
kresby z časti mapového listu, z celého mapového listu i z fu-
bovofne definovaného záujmového územia i výkon aktuali-
zácie samotnej KM vrátane úradného overovania geometric-
kých plánov (GP) a iných výsledkov geodetických prác].
V odbornej praxi je osobitne vysoko hodnotená možnosť
pružnejšieho a dóveryhodnejšieho vytyčovania lomových
bodov hraníc pozemkov na základe spravovanej VKM [10].
V blízkej budúcnosti bude umožnené vytvárať nielen aktu-
álnu polohopisnú kresbu, ale aj "historickú" kresbu platnú
k zvolenému dátumu v minulosti v závislosti od vzniku
VKM.

Koncepcia rozvoj a katastra nehnutefností do roka 2005 [2]
deklarovala zásadu, aby všetky KM, ktoré sú výsledkom ob-
novy operátu novým mapovaním v súradnicovom systéme
Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK) vo
funkcii základnej mapy vel'kej mierky (ZMVM) boli ako vý-
sledný výstup dopracované aj do vektorového tvaru. KM
v SJTSK z predchádzajúcich obnov katastrálneho operátu
(OKO), ktoré ešte neboli dopracované do vektorovej podoby,
majú byť do tohoto tvaru dopracované, a to v poradí najprv
tie k. ú., kde je zoznam súradníc podrobných bodov po tvorbe
ZMVM z rokov 1993 a 1994 a následne z ďalších časovo
vzdialenejších horizontov vrátane k. Ú. so zoznamom súrad-
níc po technicko-hospodárskom mapovaní (THM). V ďalšom
kroku majú byť zaradené do programu vektorizácie OKO
skrátenou formou k. Ú. s mapovým operátom v analógovej
forme bez zoznamov súradníc (staršie THM a KM vyhoto-
vené podfa katastrálneho zákona Č. 177/1927 Zb. účinného
od 1. 1. 1928, t.j. podfa Návodu A). Zaraďovanie k. Ú. do
procesu vektorizácie je zrejmé z tabul'ky 1 (Delenie KM Slo-
venska podfa typu mapy k 30. 9.1997). Vličšia časť máp typu
A je výsledkom primárnej tvorby KM a iba menšia časť je
výsledkom ich obnovy novým mapovaním. Pred vstúpením
do účinnosti katastrálneho zákona z 1. 1. 1928 sa robila ob-
nova novým mapovaním (typ B) podfa návrhu zákona už od
roka 1923. Parametre presnosti KM kategórie B, C, D,
a E majú do takej miery identické hodnoty, že z hfadiska pres-
nosti KM možno hovoriť o jednej kategórii máp.

K 1. 1. 2000 boli spravované KM v podobe VKM (kate-
gória E) v plošnom rozsahu necelých 11 % územia Sloven-
ska (1. j. 305 kompletných k. ú., 53 iba intravilánov k. Ú.
a 31 iba extravilánov k. ú.), pozri tabufku 2 (vývoj stavu SGI
KN spravovaných vo forme VKM) a tabufku 1. Katastrálny
operát k. Ú. kategórie A je perspektívne určený na OKO no-
vým mapovaním, a tým sa táto kategória bude neustále zmen-
šovať v prospech kategórie E; rýchlosť tohto presunu je zá-
vislá od rýchlosti OKO novým mapovaním (aj táto činnosť

Označenie Obdobie obnovy Typ KM Pokrytie Poznámka
typu KM Slovenska
mapy typomKMv %

A do roku 1923 Grafická KM 31,6 V dosledku 1. svetovej vojny bolo katastrá1ne mapovanie prerušené

B 1923 až 1950 Číselná KM 12,0
X 1950 až 1962 O Bez katastrá1neho mapovania
C 1962 až 1974 Číselná KM 5,4
D 1974 až 1993 Digitálna KM 44,8

Bezvýnimočné spracovanie KM formou automatizovaného kresliaceho
zariadenia

E 1993 - VKM 6,2
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Územie so SGI KN Stav k 31. 12. 1999 Plocha územia
voformeVKM 1994 1995 1996 1997 1998 1999 v%

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bratislavský C 6 7 9 9
kraj 1 O 1 1 1 11,3

E O 1 1 1

Trnavský C 6 7 14 19
kraj 1 O O O 1 7,63

E O 1 1 1

Nitrianský C 7 7 12 12
kraj 1 O I 2 2 6,0

E O O O O

Trenčianský C 17 20 21 25
kraj 1 1 2 4 5 5,7

E O O O O

Žilinský C 10 13 20 21
kraj 1 2 3 3 3 7,1

E O O O O

Banskobystrický C 39 51 61 80
kraj 1 4 5 7 15 19,4

E 2 2 3 4

Prešovský C 51 55 64 82
kraj [ 8 9 9 13 11,2

E 8 8 10 11

Košický C 40 49 52 57
kraj [ 12 12 12 13 13,1

E 10 13 14 14

SR C 13 135 176 209 253 305
I O 16 27 33 38 53 10,8
E O 14 20 25 29 31

C - celé k. ú.
I - iba intravilán (zastavaná časť obce)
E - iba extravilán (nezastavená časť obce)

je z rozpočtových dovodov v súčasnosti výrazne utlmená).
Katastrálny operát k. ú. kategórie B je určený na OKO skrá-
tenou formou a kategórie C +D na transformáciu do podoby
VKM. KM sa od roka 1992 v prípade oboch sposobov OKO
(novým mapovaním i skrátenou formou) obnovuje výlučne
ako VKM v štruktúre ustanovenej Úradom geodézie, karto-
grafie a katastra (ÚGKK) Slovenskej republiky (SR). Naj-
nižší podiel k. Ú. s VKM z krajov SR podIa stavu k 31. 12.
1999 má Trenčiansky kraj (5,7 %) a najvyšší podiel Ban-
skobystrický kraj (19,4 %).

VKM umožňuje (za podmienky hardvérového a softvéro-
vého dobudovania pracoviska) zabezpečiť priame prepojenie
a súlad súboru popisných informácií (SPI) KN so SGI KN.
Zároveň sa vytvára prostredie, v ktorom požiadavky na in-
formácie budú uspokojované na počkanie a v zložitých prí-
padoch vo veImi krátkom čase vrátane poskytovania infor-
mácií cez verejnú údajovú sieť.

Koncepcia [2] kvantifikovala i istú predpokladanú po-
stupnosť prác na úlohe vektorizácie KM (postupne rokom
1997 počínajúc 300 k. Ú. ročne) s nevyhnutnosťou rešpekto-
vať zásadu naliehavosti a uprednostňovať územia s vačšou
frekvenciou zmien. Priebežné hodnotenie naplňania Kon-
cepcie [2] už v závere roka 1998 [6] a [7] signalizovalo, že
všetky rozpočtovo podmienené kroky sa omeškávajú, a teda
oproti pOvodným predstavám sa omeškáva i postup prác na
vektorizácii KM. Zredukované boli obidve pre túto činnosť
rozhodujúce kategórie aktivít:
a) Samotná vektorizácia, t. j. tvorba obsahu mapy zo zozna-

mov súradníc a meračských náčrtov, prípadne z predpisov
na výpočet súradníc podrobných bodov, z kartometrických
súradníc a z dalších podkladov a následná nevyhnutná im-

plementácia všetkých zmien (GP). Tieto práce v prevaž-
nej miere zabezpečoval, resp. mal zabezpečovať Katas-
trálny ústav v Žiline a iba výnimočne boli zabezpečova-
né samotným katastrálnym odborom okresného úradu
(KOOÚ) alebo komerčným geodetickým dodávateIom
s právom autorizačného overovania GP a iných výsledkov
geodetických prác.

b) Zosúladenie nových výmer parciel s doterajšími výme-
rami parciel procedúrou opravy chyby v KN a následné
zverejnenie povinnosti aktualizácie VKM v súlade so SPI
KN v dotknutých k. ú. Následne vzniká povinnosť vyho-
toviteIa GP od uvedeného dátumu predložiť na overenie
do KOOÚ dokumentáciu podIa § 94 a 103 vyhlášky
ÚGKK SR č. 79/1996 Z. z. [5]. V prípade, že VKMje pro-
duktom OKO skrátenou formou alebo novým mapovaním,
tak v tomto kroku namiesto série opráv chýb v KN nasle-
duje konanie o námietkach a vyhlásenie platnosti nového
SGI KN a nového SPI KN. Tieto práce bezvýnimočne za-
bezpečoval, resp. mal zabezpečovať KOOÚ, a to pre sku-
točnosť, že ako procedúra opravy chyby v KN, tak i ko-
nanie o námietkach sú katastrálnymi konaniami, ktoré
može realizovať iba zákonom na to určený orgán štátnej
správy.
V súčasnosti je medzi 79 KOOÚ vel'ká diferencovanosť

v rozsahu plnenia tejto úlohy. Kým 20 KOOÚ k 1. 1. 2000
nespravuje SGI katastrálneho operátu ešte ani v jednom k. Ú.
vo vektorovom tvare, vybrané KOOÚ patria medzi priekop-
níkov tejto činnosti a majú v hardvérovej pripravenosti,
v softvérovej výbave i v personálnej pripravenosti značný od-
borný náskok pred tými KOOÚ, ktoré s touto činnosťou ešte
nezačali. Medzi najzáslužnejšie KOOÚ, z ktorých skúse-
nostnej bázy čerpajú všetky dalšie KOOÚ, patria KOOÚ
Banská Bystrica (spravuje SGI v 18 k. Ú. v podobe VKM),
Trebišov (24 k. ú.), Brezno (19 k. ú.), Bardejov (20 k. ú.),
Košice - okolie (19 k. ú.), Dunajská Streda (14 k. ú.), Stará
Lubovňa (21 k. ú.), Sobrance (13 k. ú.), Vranov (12 k. ú.),
Humenné (12 k. ú.) a Sabinov (11 k. ú.). NezanedbateIný
aspekt správcovstva VKM v KOOÚ je možnosť poskytnúť
najma absolventom odborov geodézia a kartografia technic-
kouniverzitného alebo stredoškolského štúdia prácu, ktorá
má výrazné prvky práce umožňujúcej na prelome druhého
a tretieho tisícročia sebarealizáciu mladých odborníkov geo-
detov ovládajúcich prácu s počítačmi na rozdiel od okres-
ných úradov, kde v tejto úlohe do takej miery ešte nepokro-
čili.

Požiadavka Koncepcie [2] rešpektovať zásadu naliehavosti
a uprednostňovať územia s vačšou frekvenciou zmien je pre-
mietnutá do praxe. V súčasnosti v rozmanitých štádiách roz-
pracovanosti je tvorba VKM v Bratislave (k. Ú. Karlova Ves,
Vajnory, Vrakuňa a Záhorská Bystrica), v Trnave (k. Ú. Tr-
nava), v Banskej Bystrici (k. Ú. Banská Bystrica), v Trenčíne
(k. Ú. Kubrá, Trenčianske Biskupice a Trenčín), v Nitre (k.
Ú. Mlynárce a Zobor), v Prešove (k. Ú. Prešov) a v Košiciach
(k. Ú. Kavečany, Košické Nové Mesto, Krásna nad Horná-
dom, Košice-Sever, Košice-Východ, PoIov a Saca).

Zásady a jednotný postup merania zmien, zaznamenávania
a spracovania výsledkov merania, výpočtu výmer zmene-
ných parciel a dielov parciel, vykonávania zmien v SGI ka-
tastrálneho operátu aj v prípadoch, ak sa zmeny vykonávajú
ako súčasť vyhotovovania GP alebo ako súčasť vyhotovova-
nia registrov obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) pre
prípady už spravovanej VKM sú určené v Smerniciach na
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meranie a vykonávanie zmien v súbore geodetických infor-
mácií katastra nehnutefností [4]. V k. ú. alebo ich častiach,
kde je už spravovaná VKM, sa ako podklad na meranie zmien
použijú kópie súborov VKM. Na vyhotovenie záznamu po-
drobného merania zmien, časti meračský náčrt, akje už v k.
ú. spravovaná VKM, zobrazia sa príslušné súbory zobrazo-
vacím zariadením v požadovanej mierke. V prípade, že v k.
ú. alebo jeho časti je už spravovaná VKM, SGI KN sa ak-
tualizuje interaktívnou metódou podfa § 35 [4]. Aktualizá-
cia sa pritom vykonáva v rozsahu všetkých častí VKM. Do-
časne, do rozhodnutia o skončení aktualizácie KM na
mapových listoch v analógovej forme, sa súčasne v príme-
ranom rozsahu a zjednodušeným spósobom vykonáva aktu-
alizácia tejto analógovej formy grafickou metódou (bez ur-
čenia dlžkovej zrážky nepríamym zobrazením z bežnej
príesvitky). Obsah KM sa aktualizuje súčasne so zápisom
zmien do SGI KN, prípadne ihneď po vykonaní zápisu. Po-
drobnosti o aktualizácii SGI KN interaktívnou metódou sú
obsiahnuté v § 47 až 51 [4].

ÚGKK SR vydáva a doplňa v úradnom vestníku Spravodajca
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
(ďalej iba Spravodajca) zoznam k. ú. so skončenou tvorbou
VKM, ako aj s povinnosťou jej následnej aktualizácie v sú-
lade so SPI KN. Vznik prvých k. ú. s vytvorenou VKM s ná-
sledným zverejnením v Spravodajcovi spadá do prvej polo-
vice roka 1994.

Súčasný pomalší než požadovaný postup prác na tvorbe
VKM v prípade tvorby výkres ov VKM z číselných KM
z predchádzajúcich OKO, ktoré ešte neboli dopracované do
podoby VKM (t. j. z máp THM a z mapovania ZMVM spred
roka 1993) je spósobený aj
1. absenciou všeobecne závazného alebo intemého predpisu,

ktorý by jednoznačne definoval časovú postupnosť jednot-
livých krokov, najma povinnosť KOOÚ do východiskového
stavu VKM spracovaného vyhotovitefom a odovzdaného do
KOOÚ následne implementovať všetky zmeny GP),

2. vysokou administratívnou náročnosťou súčasného postupu
zosúlaďovania nových výmer parciel s doterajšími výme-
rami parciel procedúrou opravy chyby v KN, ktorý pred-
chádza zverejneniu vyhlásenia povinnosti následnej aktu-
alizácie VKM v súlade so SPI KN. Ciastočná raciona-
lizácia postupu prác na tomto úseku je skrytá zrejme
v možnosti použiť i na túto činnosť konanie o námietkach
a následné vyhlásenie platnosti nového SGI KN a nového
SPI KN. Tento postup predpokladá novelizovať (doplniť)
§ 63 a 64 katastrálneho zákona [1].
Osobitným problémom v oblasti tvorby VKM je vektorí-

zácia KM vyhotovených podfa katastrálneho zákona
177/1927 Zb., t. j. podfa Návodu A. Vektorízáciu tejto kate-
górie máp možno realizovať OKO skrátenou formou. Pro-
blematičnosť tohto procesu vyplýva z relatívne dlhého časo-
vého obdobia od vzniku tejto kategórie KM a z nehomo-
génnej úrovne technologickej disciplíny, a teda dosiahnutej
presnosti merania a zákresu zmien - GP do týchto máp v ob-
dobí od vzniku máp až do súčasnosti. Už M. Hájek a i. [9]
analyzovali problém využitia a prevzatia kartometricky zís-
kaných súradníc a nadvlizne analyticky určených výmer par-
ciel do operátov KN. Bázu údaj ov KN z obsahu KM vytvo-
rili kartometrickým meraním súradníc. Analýzou na základe
expertízy kolektívov Stavebnej fakulty Slovenskej vysokej
školy technickej v Bratislave a Správy geodézie a kartogra-
fie v Bratislave na 4 lokalitách z tejto technickej kategórie

KM potvrdili očakávaný fakt, ktorý ich oprávnil vysloviť zá-
very:
- karto metricky získané súradnice lomových bodov a nad-

vazne analyticky vyrátané výmery parciel možno v plnom
rozsahu prevziať a nadvazne využívať pri vedení KN (vtedy
evidencie nehnutefností),

- kartometricky získané súradnice spÍňajú podmienky na
prevzatie póvodných mapových podkladov na potreby KN
podfa vtedajšej CSN 01 3410,

- nadvazná sústavná aktualizácia číselných mapových vý-
sledkov uvedeného prepracovania pozemkových (katas-
trálnych) máp umožňuje plné zapojenie údaj ov KN do in-
formačných systémov (t. j. do informačného systému KN)
a automatizované spracovanie KM v fubovolnom časovom
horizonte.
Predmetom ich analýzy boli technicky kvalitné mapy, t. j.

KM v S-JTSK, ktorých kartografické originály boli vyhoto-
vené na mapovom papieri s hliníkovou podložkou. Zobra-
zené výsledky nového merania boli z 30-tych rokov a spra-
cované boli podfa vládneho nariadenia č. 64/1930 Zb. (z 23.
5. 1930), ktorým sa vykonáva zákon o pozemkovom katastri
ajeho vedení. Metóda spracovania bola zvolená tak, aby boli
splnené požiadavky:
- grafický obsah mapy bol vyjadrený v číselnej forme na záz-

namovom médiu,
- bola zachovaná presnosť dosiahnutá pri p6vodnom mapo-

vaní.
Prax vektorizácie tejto kategórie KM OKO skrátenou for-

mou v období 1996 až 1999 ukázala, že tento postup je
o mnoho náročnejší, zdÍhavejší a prácnejší oproti p6vodným
predpokladom. Presnosť polohopisného obsahu KM z obdo-
bia jej vzniku nepósobí vačšie problémy. Ťažkosti sa obja-
vujú pri inkorporovaní GP z minulosti do vznikajúcej VKM.
Kvalita príslušných GP [8] je vefmi r6znorodá a aj nevyho-
vujúca. Počas vektorizácie sa zisťuje, že nedodržaním tech-
nologického spracovania GP došlo k chybám a v dósledku
toho je potrebné vykonať opravné výpočty súradníc a v nie-
ktorých prípadoch kontrolné, prípadne opravné merania. Po-
dobne musia byť odstraňované chyby sp6sobené v minulosti
pri údržbe operátu KN, najčastejšie nesprávne zákresy. Na
chybách, ktorými je operát zaťažený, sa podiefajú najma tie-
to skutočnosti:
- nie sú dokumentované súradnice podrobných bodov ani

záznamy podrobného merania; je vykonaný iba zákres KM,
bez možnej súčasnej kontroly jeho konštrukcie,

- je dokumentovaný záznam podrobného merania, ale nie sú
vyrátané súradnice podrobných bodov; súradnice možno
vypočítať, ale v mnohých prípadoch súradnice nezodpove-
dajú zákresu v mape,

- aj tam, kde je kresba bez závad, sú nesprávne určené vý-
mery; neraz kresba zasahuje do susedných parciel Ue po-
sunutá),

- hranice póvodných pozemkov a ich lomové body sú na-
novo merané, líšia sa od súradníc lomových bodov v THM
a samozrejme nesúhlasia výmery.

V dósledku toho póvodná eufória o rýchlej tvorbe VKM
v tejto kategórii KM OKO skrátenou formou klesá, a to
napriek tomu, že zo štatistiky vyplýva, že nové mapova-
nie je niekofkokrát časovo aj ekonomicky náročnejšie ako
digitalizácia a vektorizácia KM [8]. Rozdiel v cene je
d6ležitým motivačným prvkom snahy o tvorbu VKM
OKO skrátenou formou. Tomuto postupu musí ale pred-
chádzať revízia údaj ov KN, doplnenie bodového pofa
a kontrolné meranie polohopisných prvkov trvalého cha-
rakterr
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Počet
K. ú. Parciel Domov Listov Podrobných ML ML ML

registraC so súpisným vlastnictva bodov intravilán extravilán
číslom 1:1000 1:1000 1:2000

1 2 3 4 5 6 7 8 9
K. ú. Čunovo 1 1319 615 704 10 568 5 - 26
K. ú. Jarovce 1 1567 549 970 10 598 8 9 30
K. ú. Rusovce 1 2390 861 1053 14600 14 1 34
K. ú. Petržalka 1 8447 4067 1907 114 118 70 47 5
OkresBratislavaV 4 13723 6092 4634 149884 97 57 95
Bratislavskýkraj 122 326847 149109 181 236 x x x x

ML - mapovýlist
x - údaj neuvedený

Aktualizácia VKM je neoddelitefnou súčasťou al<.tualizácie
katastrálneho operátu. Aktualizovaná KM vo vektorovom
tvare je potrebná nielen na spravovanie KN, ale jej využitie
je možné aj v iných informačných systémoch. Samotná ak-
tualizácia prebieha obdobne ako tvorba po k. Ú. a pracovnou
jednotkou je výkres. Obsah VKM sa má aktualizovať súčasne
so zápisom zmien do SPI KN na podklade písomných, gra-
fických a číselných údajov. Ako základný podklad na aktua-
lizáciu VKM slúži aktualizačný výkres, ktorý je vyhotovený
v stanovenom formáte. Tento nový stav všetkých riešených
parciel v stanovených vrstvách a štruktúre s úplným obsa-
hom VKM nazývame vektorový geodetický podklad a je sú-
časťou GP, resp. v širšom dokumentácie meranej zmeny ob-
sahu KM, sposobilej na prevzatie do KN, a teda aj na
aktualizáciu VKM. Samotná aktualizácia sa vykoná spri-
stupnením výkresu VKM ako aktívneho a výkresu vektoro-
vého geodetického podkladu v intemom formáte grafického
systému ako pasívneho. Pri aktualizácii VKM je v interak-
tívnom grafickom systéme potrebné dodržať štruktúru a ob-
jektovú skladbu výkresov. Výsledkom aktualizácie VKM sú
výkresy na magnetickom médiu, v určených vrstvách a štruk-
túre. Aktualizácia VKM podlieha kontrole tak geodetických
podkladov, ako aj aktualizovanej VKM. Kontrola geodetic-
kých podkladov sa vykonáva pri ich preberaní pracov-
níkom KOOÚ a pozostáva z automatizovanej kontroly (štruk-
túra v súlade so štruktúrou VKM, kontrola čísel nových bo-
dov, kontrola súradníc povodných bodov) a z vizuálnej kon-
troly (súlad geodetického podkladu s písomne spracovaným
GP, polohová správnosť podkladu, súlad riešených a dotknu-
tých parciel VKM). Kontrola aktualizovanej VKM sa vyko-
náva po premietnutí vektorového geodetického podkladu
špeciálnym kontrolným programom.
Analýza aktualizácie VKM spravovaných a v Spravodaj-

covi zverejnených (pozri tabufku 2) preukázala, že disciplína
aktualizácie je neuspokojivá a že udržiavanie SGI KN v sú-
lade so SPI KN v zmysle všeobecne závazných a intemých
predpisov prebieha v priemere na celom území SR iba v 65 %
KOOÚ. Asi 15 % KOOÚ z tých, v ktorých okrese je aspoň
jedno k. Ú. s VKM, vobec nevykonáva aktualizáciu a asi
v 20 % týchto KOOÚ sa vykonáva aktualizácia s obrovskými
sklzmi (meškanie aktualizácie súboru geodetických údajov
až do jedného roka), alebo sa aktualizujú iba niektoré k. Ú.
v rámci okresu. Je samozrejmé, že VKM z takého k. Ú., kde

sa nevykonáva aktualizácia priebežne so zápisom zmien do
SPI KN, sa bude v budúcnosti vefmi ťažko dávať s týmto sú-
borom do súladu.
Hlavnými dóvodmi tohto stavu sú nedostatočné počty od-

bome kvalifikovaných pracovníkov v KOOÚ, ale vzhfadom
na špecifikum týchto pracovísk v porovnaní s ostatnými od-
bormi na okresných úradoch aj ich slabšie hardvérové a sof-
tvérové vybavenie. Jedno ide s druhým, keĎŽeposledné ver-
zie grafického systému používaného v KN obsahujú nad-
stavby na tvorbu VKM, ROEP, GP a rozmanité programové
doplnky, ktoré zfahčujú prácu a nie sú až natofko náročné na
technickú vyspelosť pracovníkovoTieto verzie sú však schop-
né fungovania iba pod operačným systémom WINDOWS-95
a vyššie, pretože sú 32-bitové, avšak staršie a slabšie počí-
tače sú schopné práce iba s operačným systémom WIN-
DOWS 3-kového radu, pod ktorým zase fungujú len staršie
16-bitové verzie grafického systému (po verziu 2 pod WIN-
DOWS). Problém s hardvérom a softvérom by sa mal v roku
2000 výrazne eliminovať vzhfadom na očakávané aktivity
ÚGKK SR v rámci zahraničnej pomoci z fondu PHARE. Tu
by mala byť zabezpečená dodávka nových počítačov a po-
trebného softvéru pre KOOÚ.
Tak ako budú v budúcnosti pribúdať v SR k. ú. s VKM,

prípadne s integrovanou KM, vzniknú ešte vačšie nároky na
počet pracovníkova na ich požadovanú kvalifikáciu. V sú-
časnosti je skor pravidlom ako výnimkou, že aktualizácia
VKM je zabezpečovaná na KOOÚ iba jedným, maximálne
dvoma pracovníkmi. Toto však pri predpokladanom per-
spektívnom náraste na desiatky k. ú. s VKM v rámci jedného
pracoviska a za predpokladu čo i len priememého počtu
zmien nebude postačovať, a preto sa v budúcnosti nedá pred-
pokladať znižovanie stavov pracovníkov, skor naopak.

Okres Bratislava V má štyri k. ú. so štandardným podielom
intravilánov i extravilánov. K. ú. Petržalka má celoslovensky
najvačší počet bytov, ktoré sú predmetom evidovania v KN.
Po skončení tvorby VKM vo výmennom formáte grafických
súborov a v štruktúre výkresov interaktívneho grafického
systému určil vtedajší Katastrálny úrad v Bratislave povin-
nosť aktualizácie VKM v súlade so SPI KN okrem iného aj
k. Ú. Čunovo, Jarovce a Rusovce, a to od 1. 1. 1996 [II].
V decembri 1999 Katastrálny ústav v Žiline dokončil tvorbu
VKM i z ostatného k. ú. okresu Bratislava V, z Petržalky.
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Týmto sa docielil v krátkom čase stav, keď v prvom zo 79
okresov SR sú všetky k. ú. pokryté KM vo vektorovom tvare.
Predstavu o kvantite jednotlivých prvkov operátu KN spra-
vovaného v okrese Bratislava V v podobe VKM dáva tabuI-
ka 3 (PrehIad vybraných prvkov KN v sledovanom území
k 1. 1. 2000) a tabufka 4 (vývoj počtu úradne overených GP
v rokoch 1996 až 1999 v sledovanom území). Priestorovú
predstavu okresu Bratislava V poskytuje obr. 1. Spravované

VKM v predmetných 4 k. ú. okresu Bratislava V obslúži
1 zamestnanec v rozsahu 2 dni týždenne na úseku úradného
overovania GP a iných výsledkov geodetických prác. Na
úseku vyhotovovania kópií z KM sa zatiaI v plnom rozsahu
používa staršia technológia xeroxových kópií z analógovo
spravovanej KM, a to pre absenciu príslušného hardvéru -
výstupného zariadenia na vykreslenie KM, resp. jej vhodne
zvolenej časti. Pozitívnou osobitnosťou katastrálneho operátu
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Tab. 4 vývoj počtu úradne overených GP v rokoch 1996 až 1999
v okrese Bratislava V

Územie 1997 1998 1999
1 2 3 4

k. ú. Čunovo x 37 27
k. ú. Jarovce x 63 52
k. ú. Rusovce x 64 81
k. ú. Petržalka x 237 197
okres Bratislava V 370 401 357
Bratislavský kraj 5696 6605 7416
SR 52749 62532 64632

v okrese Bratislava V je i výnimočne vysoký podiel parciel
C registra KN so založeným listom vlastníctva, a to až 83 %,
kým Bratislavský kraj má tohto ukazovatefa v hodnote iba
74 % a SR iba 65 % (k 1. 1. 2000). Znamená to, že v E re-
gistri KN je na mapách určeného operátu spravovaných iba
zvyšných 17 % parciel C registra, vačšinou extravilánu. Cie-
fový stav, spravovať 100 % parciel v C registri KN, je v tomto
okrese už "na dosah ruky".

Skúsenosti získané z organizácie práce na KOOÚ s plným
pokrytím VKM bude vhodné po istom období (napr. po 1 ro-
ku) skonfrontovať so skúsenosťami z iných KOOÚ, ktoré
v tejto oblasti predstavujú celoslovenský špičkový pokrok
(KOOÚ Banská Bystrica, Trebišov, Brezno, Bardejov, Košice
- okolie a ďalšie) a výsledok tejto konfrontácie po zovše-
obecnení bude užitočné poskytnúť celej odbornej verejnosti.
Ďalším okresom, ktorý v blízkej budúcnosti može byť plne
pokrytý KM vo vektorovom tvare, je okres Bratislava lY.

Do tvorby VKM boli a sú vkladané velké finančné prostried-
ky zo štátneho rozpočtu. Aj preto je nevyhnutné v tých k. ú.,
v ktorých je už VKM vyhotovená, túto udržiavať v aktuál-
nom stave a v súlade so SPI KN. Na to je potrebné, aj na-
priek množstvu iných úloh spadajúcich do náplne KOOÚ,
vyčlenenie potrebného počtu minimálne stredoškolsky kva-
lifikovaných pracovníkovo Títo by mali po osvojení si tvorby
a aktualizácie VKM zabezpečovať v tých okresoch, kde už
majú niektoré k. Ú. VKM, jej priebežnú aktualizáciu. V prí-
pade zanedbania tejto povinnosti sa v budúcnosti nazhro-
maždí vefké množstvo nepremietnutých GP a zmien do exis-
tujúcej VKM. Táto sa može stať pre KN nepoužitefná, čo by
bolo v rozpore s ďalšími vývojovými trendmi v KN (aj z toho
dovodu, že v súčasnosti je už vydaný technologický predpis
na tvorbu integrovanej KM a sú už aj v zmysle neho vytvo-
rené prvé 2 k. Ú. v okrese Detva). Na aktualizáciu VKM je
okrem personálnej oblasti nevyhnutné aj softvérové a hard-
vérové vybavenie. V rezorte ÚGKK SR sú vyhotovované
VKM interaktívnym grafickým systémom Kokeš, ktorý je
momentálne vytvorený pre operačný systém DOS po verziu
8 a pre prostredie MS Windows po verziu 4. Najvhodnejšie
je vykonávať aktualizáciu VKM týmto grafickým systémom
už aj z toho dovodu, že jeho rozšírenosť v KOOÚ je značná
a je cenovo prístupnejší ako iné obdobné grafické systémy.
V prípade zaobstarávania počítačov treba dbať na ich dosta-
točnú kvalitu a výkonnosť. Okrem nákupu vhodných počíta-
čov zo štátneho rozpočtu je potrebné zamerať pozornosť aj
na získavanie prostriedkov zo zahraničnej pomoci fondu
PHARE.

Zrýchleniu tvorby VKM pomože pracovať s podnetmi po-
písanými v časti 4, lebo čisto organizačnými aktivitami sa
možu vytvoriť lepšie podmienky na postup prác.
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Lektoroval:
Ing. Jozef Vlček,

Katastrálny ústav v Žiline

Z ČiNNOSTI ORGÁNOV
A ORGANIZÁClí REZORTU ÚGKK SR

Mimoriadna skartácia máp V mapových
službách

Distribúciu všetkých druhov ll}áp,ktorých vydavatefomje Úrad geo-
dézie, kartografie a katastra (UGKK) Slovenskej republiky (SR) za-
bezpečujú mapové služby (MS) Geodetického a kartografického
ústavu (GKÚ) Bratislava so sídlom v Bratislave, v Banskej Bystrici
a v Košiciach (spolu so svojou pobočkou v Prešove).

V posledných rokoch MS zaznamenávajú určitý pokles odbytu
máp všetkých mierok, čo je zapríčinené hneď viacerými faktormi:
neaktuálny stav mnohých máp; nekompletnosť územnej celistvosti
niektorých mierok; zvyšujúce sa požiadavky na rastrové, prípadne
vektorové formy máp a v neposlednom rade aj malá, alebo takmer
žiadna propagácia titulov vydávaných ÚGKK SR. Vysoký stav zá-
sob vo všetkých MS často prevzatý ešte z obdobia do roku 1990,
keď tlačové náklady boli neúmeme vysoké v porovnaní s odbytom,
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Prehl'ad O pohybe máp v MS od 1. 11. 1998 do 31. 1. 2000 Stav v Sk Stav v ks
Stav zásob k 1. 11. 1998 71339555,- 1487043
Príjem na sklad v sledovanom období 3031 095,- 48617
Úbytok predajom + bezplatný odber v sledovanom období 3300 627,- 59070
Skartácia 1. 11. 1998 až 31. 1. 2000 26823993,- 595926
Stav zásob k 31. 1. 2000 44 246 030,- 880664

ako aj znižujúci sa celkový obrat (predaj + bezplatný odber) jedno-
tlivých nomenklatúr či titulov si vyžiadal potrebu vykonania mimo-
riadnej skartácie v nasledujúcom rozsahu:
- mapy vefkých mierok sa znížili na maximálne 10 kusov (ks) z kaž-
dej nomenklatúry a niektoré nomenklatúry (prevažne extravilán)
aj na 5 ks,

- zásoby Základnej mapy (ZM) SR 1 : 10000, 1 : 25 000,1 : 50 000
a 1 : 100 000 sa znížili na maximálne 200 ks z každej nomenkla-
túry,

- zásoby ZM SR 1 : 200 000 a Mapy okresov 1 : 100 000 sa znížili
na maximálne 250 ks z každej nomenklatúry,

- mapy redukovaných verzií ZM SR 1 : 25 000, ZM SR 1 : 50 000
a mapy prehIadov trigonometrických bodov 1 : 50 000 sa znížili
na maximálne 25 ks z každej nomenklatúry,

- mapy miest 1 : 10 000 a ich redukovaných verzií sa znížili na ma-
ximálne 10 ks z každej nomenklatúry,

- zásoby máp prehIadu výškovej (nivelačnej) sietel: 50 000 sa zní-
žili na maximálne 5 ks z každej nomenklatúry.
Mimoriadna skartácia sa začala 1. 11. 1998 a vo vličšine MS bola

skončená v priebehu 2. polroka 1999, len v MS BanskáBystrica v ja-
nuári 2000. PrehIad o celkovom pohybe máp v MS za obdobie skar-
tácie dáva tabuIka 1.
Skartácia bola sledovaná len v jednej rovine, preto nie je možné

zvlášť rozlíšiť skartáciu konanú s cieIom znížiť vysoký stav máp od
ostatnej skartácie (skartované mapy nahradené novým vydaním, prí-
padne inými mapami rovnakého druhu a typu). Pri skartácii sa po-
stupovalo podIa podmienok ÚGKK SR uvedených v liste č. GK-
2722/98 zo dňa 9. 12. 1998. Po schválení zoznam~ vyradených máp
skartačnou komisiou zlož~nou zo zástupcov GKU (Ustredný archív
geodézie a kartografie - UAGK, ekonomický odbor a odbor koor-
dinácie vecných úloh) boli vyradené mapy v prípa~e potreby použi-
té predovšetkým na doplnenie archívnych zbierok UAGK, potom po-
núknuté Katastrálnemu ústavu v Žiline, katastrálnym odborom kraj-
ských a okresných úradov, vysokým a stredným školám, v prípade
záujmu aj základným školám. Výška skartácie (cca 27 miliónov Sk)
bola o niečo nižšia ako sa povodne predpokladalo, odhad bol na cca
33 až 35 miliónov Sk.
KeĎŽestav zásob máp aj po vykonaní mimoríaqnej skartácie je

stále vysoký, na základe príkazu z porady vedenia UGKK SR a ná-
sledne z porady vedenia GKÚ vykonajú MS v čase od 1. 7. 2000
najneskor do 28. 2. 2001 ďalšiu skartáciu nepredajných zásob máp.
Zníženie stavu máp nebude jednotné ako pri predchádzajúcej mi-
moriadnej skartácii, ale bude vykonané v závislosti od ročného od-
bytu jednotlivých nomenklatúr a titulov. PodIa stavu vydania pone-
chajú sa zásoby cca na 4 až 7 rokov. Skartácia sa nedotkne, alebo
len minimálne, máp vel'kých mierok. V prvej fáze, t. j. v 2. polroku
2000 prebehne znižovanie stavu zásob máp stredných mierok. Re-
dukované verzie ZM SR 1 : 25 000 a 1 : 50 000 v dosledku nízkeho,
alebo prevažne nulového pohybu počas roka sa znížia na minimum
(2 až 3 ks), alebo sa úplne skartujú a vyradia zo stavu zásob v MS.
Pred skartáciou sa redukované verzie ponúknu na predaj Geologic-
kej službe SR, prípadne a. s. Ingeo Žilina. Skartácia ZM stredných
mierok sa nebude týkať máp vytlačených v rámci Edičného plánu
1998, 1999 a 2000. V druhej fáze skartácie, január-február 2001, sa
podIa stavu zásob k 31. 12. 2000 a priemerného ročného pohybu máp
za obdobie od ich posledného vydania zníži čiastočne aj stav máp
územných celkov.
VzhIadom na to, že pri druhej mimoriadnej skartácii sa bude po-

stupovať viac-menej individuálne pri každej nomenklatúre či titulu,
nie je možné už teraz presnejšie určiť finančný rozsah tejto skartá-
cie (predpokladá sa cca 10 až 12 miliónov Sk). Ďalším znížením
stavu zásob máp v MS by sa mali znížiť aj ich skladovacie priestory
a mala by sa zjednodušiť celková manipulácia s mapami.

Mgr. Mária Belanová,
GKÚ Bratislava

SPOLOČENSKO-ODBORNÁČINNOSŤ
Ustanovujúci kongres "Združenia
geodetov a kartografov"

Na seminári "PodnikateIská prax geodeta-technika" konanom dňa
10. 2. 2000 v Banskej Bystrici, pod hlavičkou Slovenskej spoloč-
nosti geodetov a kartografov (SSGK), vyplynula požiadavka zalo-
ženia združenia, ktoré bude hájiť profesijné záujmy neautorizova-
ných geodetov a kartografovo S týmto cieIom bolo pri SSGK
ustanovené grémium geodetov-technikov ako prípravný výbor vzni-
kajúceho Združenia geodetov a kartografov (ZGK).
Ustanovujúci kongres ZGK sa konal dňa 19. 5. 2000 v Žiline. Na

kongrese sa zúčastnilo viac ako osemdesiat geodetov, predovšetkým
so stredoškolským vzdelaním. Pozvanie prijali aj hostia - predseda
Úradu geodezie, kartografie a katastra (UGKK) Slovenskej repub-
liky (SR) doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD., podpredseda ÚGKK
SR Ing. Eduard Maták, ďalej regionálny zástupca Komory geode-
tov a kartografov Ing. Marián Bulla a riaditeI Strednej geodetickej
školy v Bratislave Ing. Karol Ďunge1. Všetci pozvaní hostia vo svo-
jich vystúpeniach vyslovili podporu vzniku ZGK a prispeli k ús-
pešnému priebehu kongresu.
Rokovanie prebiehalo v tvorivom duchu. Počas diskusie sa do-

tvárali názory na rozsah členskej základne a poslanie vznikajúceho
ZGK. V závere rokovania plénum schválilo stanovy ZGK, organi-
začný poriadok ZGK, výkonný výbor (VV) ZGK, dozornú radu ZGK
a uložilo prvé úlohy pre VY.
Členmi VV na prvé funkčné obdobie sa stali: predsedaJúlius Stu-

parin, podpredseda Rastislav Filípek, ďalej členovia Jaroslav Mi-
kóczi, Peter Cích (všetci z Bratislavy), Atilla Bédi (Tvrdošovce),
Marián Urban (Vranov nad TopIou), Juraj Pecho (Dolný Kubín),
Eduard Gruj (Lučenec) a Vladimír J aník (Čadca).
Prijaté ciele činnosti ZGK sú nasledujúce:

- Vytvárať podmienky na zlepšenie odborného, spoločenského a kul-
túrneho rozvoja členov ZGK.
- Zastupovať záujmy svojich členov pred orgánmi štátnej správy, sa-
mosprávy a ostatnými orgánmi.
- abhajovať a posilňovať všetky aktivity smerujúce k rozvoju de-
mokracie a občianskej spoločnosti založenej na osobnej zodpoved-
nosti, v ktorej občania užívajú svoje Iudské práva.
- Zabezpečovať prednášky, semináre a diskusie s cieIom posilňovať
sebavedomie a informovanosť členov ZGK.
- Zabezpečovať projekty členov ZGK v odborno-vzdelávacích a kul-
túrnych činnostiach.
- Zabezpečovať alebo organizovať odborno-vzdelávacie, kultúrne
a spoločenské podujatia.
- Zabezpečovať odborno-poradenskú činnosť členom ZGK.
- ZGK nebude vyvíjať činnosť prináležiacu politickým stranám, cirk-
vám a náboženským spoločnostiam.
akrem vytvorenia personálnych, administratívnych a organizač-

ných podmienok na fungovanie ZGK je jednou z prvých úloh pre
členov VV zúčastniť sa na novelizácii zákonov Národnej rady SR
č. 215 a č. 216/1995 Z. Z. Tento cieI ~a zatiaI dari zabezpečiť účas-
ťou dvoch členov VV ZGK v komisii UGKK SR na novelizáciu spo-
menutých právnych noriem. V snahe zachovania spolupatričnosti
s ostatnými odbornými záujmovými organizáciami plénum ZGK pri-
jalo ponuku a stáva sa kolektívnym členom SSGK.

Rastislav Filípek,
Katastrálny odbor

Krajského úradu v Bratislave
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Seminář o českých předběžných
technických normách pro geografic-
kou informaci

Poslední den v říjnu roku 2000 se v kongresovém sále nové budovy
zeměměřických a katastrálních orgánů v Praze-Kobylisích konal od-
borný seminář o českých předběžných technických normách pro geo-
grafickou informaci, který pořá~al Výzkumný ústav geodetický, to-
pografický a kartografický (VUGTK) společně s Českým norma-
lizačním institutem (ČSNI) a Českou společností pro technickou nor-
malizaci (ČSSTN). Významnou podporu konání semináře poskytl
Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). Odborné setkání ex-
pertů v oblasti geografické informace vzbudilo zaslouženou pozor-
nost těch organizací, které geografická data pořizují a dodávají uži-
vatelům, dále zájem specialistů pro vývoj systémů a aplikací a rovněž
individuálních uživatelů. Seminář byl příležitostí pro úvodní pre-
zentaci nových technických předpisů v uvedeném oboru.
pčastníky semináře přivítal v úvodu Ing. Jiří Síma, CSc., předseda

ČUZK, který význam této akce zhodnotil také z pohledu nově zaha-
jovaného 'p~ojektu Národní geoinformační infrastruktura, jehož rea-
lizací je CUZK pověřen v rámci přípravy Akčního plánu realizace
státní informační politiky. Normované metody popisu geografické in-
formace, zejména aplikační schémata popisující prostorové, lokali-
zační, sémantické, jakostní a další aspekty geografické informace,
mohou být s výhodou využity pro hodnocení shody národních zdrojů
geografické informace s požadavky evropského informačního trhu.
Geografická informace je specifickým druhem informace, která

uvádí fakta o současném a plánovaném stavu území ve vztahu kje-
jich místu ve zkoumaném území, tedy obecně ve vztahu k poloze
na zemském povrchu. Normy mají potenciální podpůrnou úlohu
při integraci geografické informace z různých zdrojů a při zpro-
středkování jejího sdílení různými uživateli. Tato podpůrná úloha
se zakládá na uplatnění normalizovaného způsobu definování a po-
pisu geografické informace, normalizované metodě jejího struktu-
rování a kódování, normalizovaném způsobu jejího zpřístupnění,
přenášení a aktualizování s využitím funkcí zpracování a komuni-
kace. Předběžné technické normy přejaté do souboru ČSN jsou od-
vozeny z příslušných evropských předběžných norem, jež jsou za-
loženy na existujících normách pro informační technologie,
zejména pak na těch z nich, které se týkají propojení otevřených
systémů.
Nový význam souboru zaváděných norem byl zdůrazněn vzhle-

dem k jejich funkci při realizaci projektu Národní geoinformační in-
frastruktury (NGI). NGI byla v úvodním slově Ing. Jiřího Símy, CSc.,
vymezena jako celek zahrnující informační politiku státu, geogra-
fická data, organizační a institucionální nástroje a v neposlední řadě
také zainteresované osoby. Jako nedílná a zásadní složka NGI byla
identifikována problematika vytváření a zpřístupnění geografické in-
formace, která vzniká počítačovým zpracováním geografických dat.
Dále bylo konstatováno, že zavedení globálního systému určování
polohy na zemském povrchu amořích, dálkový průzkum Země z kos-
mických nosičů, digitální fotogrammetrie, kartografie a elektroni-
zace geodetických měření významně zvýšily produktivitu sběru geo-
grafických dat. Přesto však zůstává jejich tvorba i nadále velmi
nákladnou a časově náročnou záležitostí. Proto je důležité podpořit
budování informační společnosti zpřístupněním všech užitečných
a v současnosti existujících geografických dat pro široké společen-
ské využití. Cílem činnosti geodetů, kartografů a geoinformatiků by
již nadále neměl být pouze produkt - geografická data, ale zejména
poskytování služeb.
Předseda ČÚZK dále řekl: "Účelem projektu NGI je vytvořit zá-

konné, normativní, organizační a technologické předpoklady pro ko-
ordinované pořizování, zpracování a poskytování geografické infor-
mace z celého území státu jak veřejné správě, tak soukromému
sektoru. Toho má být dosaženo vytvořením legislativního a norma-
tivního prostředí harmonizovaného s Evropskou unií, zajištěním ne-
duplicitního sběru aktuálních geografických dat, jejich zpracováním
v digitální formě a sdílením pomocí elektronické komunikace. Právě
k tomu účelu je nezbytná existence technických norem geografické
infqrmace, komunikačních protokolů a specifikací."
Uvodní příspěvek do vlastní problematiky technické normalizace

ge<;Jgrafickéinformace přednesl Ing. Václav Slaboch, CSc., ředitel
VUGTK Zdiby. Zaměřil se zejména na mezinárodní aspekty a upo-
zornil na obdobné aktivity Mezinárodní organizace pro technickou
normalizaci (ISO), kde v oblasti geografické informace/geomatiky
pracuje již několik let technická komise ISO/TC 211. Kromě jiného
upozornil na standardizační úsilí dalších mezinárodních společen-
ství, jako jsou např. FlG (Fédération Internationale des Geométres),

CERCO (Comité Européen des Responsables de la Cartographie
Officielle), které se v rámci své činnosti nově zaměřily na zavádění
systému kvality (jakosti) v rámci národních mapovacích služeb. Zmí-
nil se rovněž o aktivitách evropské komerční organizace pro posky-
tování geografické informace MEGRIN (Multipurpose European
Ground Related Information Network) a vyjmenoval některé vý-
znamné evropské projekty v oblasti geografické informace,jakými
jsou např.:
- SABE (Seamless Administrative Boundaries of Europe), evropský
projekt pro vytvoření bezešvého souboru hranic evropských regio-
nů, jehož výsledky mají sloužit zejména evropské statistické
službě,

- ABDS for CEEC (Administrative Boundary Data Services for
Central and East European Countries), společný projekt Evropské
komise a zemí střední a východní Evropy pro založení a rozvoj da-
tových služeb kolem správních hranic těchto zemí,

- GDDD (Geographical Data Description Directory) a LaClef (Me-
tadata information service), což jsou projekty pro vytvoření data-
báze metadatového popisu významné evropské geografické infor-
mace.
Ing. V. Slaboch v další části příspěvku upozornil na skutečnost,

že intenzivní rozvoj normalizace v oblasti geografické informace byl
iniciován požadavkem uživatelů navigačních dat a záhy vyvolal po-
ptávku výrobců a dodavatelů hardwarového a softwarového zabez-
pečení informačních technologií. Nakonec byl projeven také zájem
ze strany geografů, kartografů a geodetů. Vyslovil rovněž názor, že
zeměměřická profese bude v krátké době, více než jiné obory, cha-
rakterizována prudkým globalizačním procesem, pro který je tech-
nická normalizace v mezinárodním měřítku nezbytností.
Další přednášky se již podrobněji zabývaly představením jed-

notlivých norem z oboru geografická informace. Autorka člán-
ku krátce seznámila posluchače se základní normou ČSN P ENV
12 009 Geografická informace - Referenční model a s normou,
která dokumentuje výběr jazyka EXPRES S jako jazyka konceptu-
álního modelování (CSN P 979803 Geografická informace - Jazyk
konceptuálního schématu). Hlavní část přednášky věnovala normě
pro vyjádření prostorových referencí pomocí geografických iden-
tifikátorů (ČSN P ENV 12661 Geografická informace - Vyjádření
prostorových referencí - Geografické indentifikátory). RNDr. La-
dislav Plánka, CSc., odborný a pedagogický pracovník Ústavu geo-
dezie Fakulty stavební VUT v Brně referovalo normě ČSN P ENV
12610 Geografická informace - Popis dat - Prostorové schéma.
Význam této normy spočívá v tom, že specifikuje deset základních
prostorových schémat, která pokládá za typová a v praxi relativně
často uplatňovaná. Předpokládá se, že každé prostorové schéma,
použité v popisu konkrétních geografických dat, bude jedním
z předdefinovaných prostorových schémat. Pokud tomu tak nebude,
je naopak žádoucí, aby uživatel testoval shodu jím použitého pro-
storového schématu s touto normou na základě formálních poža-
davků shody. Prostorová schémata vytvořená v souladu s touto nor-
mou mohou být použita k definování, dotazování, aktualizaci,
kódování, trans formování a přenášení geografických dat. Ve svém
vystoupení upozornil dr. L. Plánka na určitou překážku užívání no-
rem pro geografickou informaci, kterou je jazyk EXPRESS, s nímž
má česká odborná veřejnost jen malou možnost hlubšího sezná-
mení.
Další přednáška prof. Ing. Jana Kosteleckého, DrSc., vědeckého

pracovníka VÚGTK a odborného a pedagogického pracovníka ka-
tedry vyšší geodézie Fakulty stavební ČVÚT, byla věnována normě
CSN P ENV 12762 Geografická informace - Vyjádření prostoro-
vých referencí - Přímá poloha. Přednášející vyslovil svůj názor na
to, že norma je pro geodetický obor velmi závažná, neboť obsahuje
řadu termínů s výklady, které jsou v České republice zavedeny v růz-
ných legislativních předpisech, např. v zákoně č. 20011994 Sb., o ze-
měměřictví, v nařízení vlády č. 11611995 Sb., kterým se stanoví zá-
vazné geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na
celém území státu a zásady jejich používání, a dále jsou tyto termíny
zavedeny v některých názvoslovných normách a slovnících. Pouká-
zal rovněž na to, že české geodetické názvosloví postrádá k někte-
rým termínům, používaným touto normou, vhodné ekvivalenty. Tak
především je v češtině neobvyklý základní termín dokumentu "přímá
poloha", pro který by byl vhodnější ekvivalent "poloha určená sou-
řadnicemi". Pro samostatně v normě uplatněný termín "datum" se
v češtině používá ekvivalent "systém" nebo "základy", ale výhradně
ve spojeních typu "geodetický systém" nebo "geodetické základy".
Prof. J. Kostelecký vysvětlil řadu pojmů a definic zavedených nor-
mou, dokumentoval je příklady a rovněž vytipoval takové pojmy,
které dosud svůj popis v normě nenašly.
Následovala přednáška Ing. Josefa Pražáka (VÚGTK), který se

v odpoledním bloku semináře zabýval výkladem normalizovaného
schématu kvality (jakosti) geografické informace. Uvedl nejběžněji
posuzované charakteristiky kvality, mezi které patří "původ", "užití",
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"stejnorodost", "podrobnost", "přesnost" a další. V přednášce byl
zdůrazněn význam popisu původu sad geografických dat, který je
charakterizován procesem jejich tvorby, zdrojovým měřením a dal-
šími procesy utváření geografických dat. Metodami popisujícími
tvorbu a údržbu geografických dat je potenciální uživatel informo-
ván o organizaci nabízející datovou sadu, o účelu vytvoření dat a re-
ferenčním datumu vzniku dat, atd. Ukazatel užití v souboru meta-
datového popisu obsahuje reference o organizacích, které již data
použily, a dále o omezeních a nedostatcích, které se v praktických
aplikacích dat projevily. Celá řada dalších užitečných ukazatelů
a normou definovaná míra jejich kvality umožňuje zájemcům pře-
dem odhadnout, do jaké míry budou nabízená data využitelná pro
jimi zamýšlenou aplikaci.
Závěre~ná přednáška Ing. Vratislava Plischke ze Zeměměřického

úřadu (ZU) se týkala normy pro metadatový popis geografické in-
formace (ČSN P ENV 12657 Geografická informace - Popis dat-
Metadata). Norma prezentuje metadata jako data o geografických
datech. Normalizovaný metadatový popis je užitečný pro předběžné
poznání charakteristiky sad geografických dat. V přednášce byla tato
skutečnost ilustrována ukázkami metadat příslušných k digitální ba-
revné rastrové Základní mapě ČR 1 : 10 000 a Základní bázi geo-
grafických dat, označované akronymem ZABAGED, tak, jak .tuto
metadatovou informaci připravil ZU pro mezinárodní aktivity ČUZK
na základě požadavků vyplývajících z účasti České republiky v již
zmíněných evropských projektech GDDD a LaClef.
Seminář o technických normách pro geografickou informaci byl

ukončen neformální diskusí. V jejím úvodu vysvětlil Ing. Jan Neu-
mann, CSc., autor překladu norem a odborný konzultant organizač-
ního výboru semináře, význam pojmu informační interoperabilita.
Tento pojem je užíván pro označení informační služby mezi dvěma
databázemi nad geografickými daty, která proběhne s dobrým vý-
sledkem, a to přesto, že obě databáze byly pořízeny s rozdílným zá-
měrem, v různé struktuře a při použití rozdílných informačních tech-
nologií. Diskuse se rovněž dotkla otázky kvality zabezpečení výuky
práce s geografickou informací a s geografickými informačními
systémy na českých vysokých školách. Archivní výtisk sborníku se-
mináře je k dispozici v odborné knihovně VÚGTK ve Zdibech.

RNDr. Eva Sovjáková,
předsedkyně TNK č. 122

SKOŘEPA, Z.-KUBÍN, T.: Znovu o testování hypotéz a
spolehlivosti v geodézii

ŘEZNÍČEK, J.: Rozbor výsledků předběžného vyrovnání
nivelační sítě UELN2000 v korelaci s geomorfologic-
kým členěním ČR

HORŇANSKÝ, I.-KOČAN, 1.: Rozširovanie obsahu ka-
tastra nehnutefností

ÚLOHA KARTOGRAFIE
V GEOINFORMAČNí

SPOLEČNOSTI

ZE ZAHRANiČí
XXIII. Plenární zasedání CERCO
v Malmo

Hostitelem XXIII. Plenárního zasedání Výboru představitelů země-
měřických služeb evropských států (CERCO) v jubilejním roce 2000
(20 let této mezinárodní vládní organizace) byly švédský Státní ze-
měměřický úřad a město Malmo. Důvodem umístění akce do Malmo
ve dnech 11.-13. září 2000 bylo předchozí otevření tunelu a impo-
santního mostu přes úžinu Oresund, umožňující přímé silniční a že-
lezniční spojení Dánska se Švédskem a skandinávských zemí se
střední Evropou.
O vlastním průběhu jubilejního zasedání CERCO bylo již refero-

váno v [1]. Tento článek se proto omezí na obvyklý rozbor činnosti
zeměměřických služeb evropských států za uplynulé jednoroční ob-
dobí, a to od zasedání ve Florencii v září 1999. Kompletní sadu 33
národních zpráv nalezne čtenář v knihovnách Výzkumného ústavu
geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech a vý-
skumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislavě.

Mapovací práce ve státním zájmu zajišťuje Vojenský zeměpisný ústav
(dříve Vojenský topografický ústav). Mapy neslouží pouze pro vo-
jenské účely, ale i pro potřeby státní správy a rozvoj hospodářství.
~rzdou je absence právních předpisů definujících kompetence
Ustavu. Proto byly v roce 2000 předloženy albánskému parlamentu
návrh zákona oVojenském zeměpisném ústavu Albánie a novela stá-
vajícího zákona o autorském právu. Albánie se již v roce 1995 při-
pojila k programu NATO "Partnerství pro mír" a přijala standardy
NATO týkající se společného geodetického referenčního systému,
kartografického zobrazení a kladu mapových listů. Byla zahájena
tvorba topografických map v měřítku I : 50 000 podle těchto stan-
dardů (dosud vydáno 20 z 52 mapových listů).
Základní polohová síťAlbánie byla připojena do Evropského re-

ferenčního rámce (EUREF) v ETRS89 (European Terrestrial Refe-
rence System) měřením aparaturami GPS (Global Positioning Sys-
tem) při kampani EUREF98 v září 1998 ve spolupráci s BKG
(Bundesamt fůr Kartographie und Geodlisie) ve Frankfurtu nad Mo-
hanem, kde se též uskutečnilo početní zpracování. Bylo zaměřeno 9
stanic, z toho 5 pro geodetické a 4 pro geodynamické účely, a to
s přesností 2 mm v polohových komponentách a 6 mm ve výškách.
Velký důraz je nyní kladen na vytvoření a harmonizaci vektorové

databáze administrativních hranic až do úrovně obcí tak, aby se mo-
hla stát součástí celoevropské databáze SABE (Seamless Administ-
rative Boundaries ofEurope). Je značný zájem o kartografickou do-
kumentaci silniční sítě, protože se připravuje realizace velkých
projektů, např. spojení přístavu Durres s Makedonií, Bulharskem
a Tureckem.

Národní geografický ústav zaměstnával v roce 1999 266 osob, z toho
219 ve stálé službě. Je zajímavé jejich složení: 165 technických pra-
covníků, 65 administrativních zaměstnanců, 6 informatiků, 18 pro-
dejců a další. Ústav provádí geodetické, fotogrammetrické a karto-
grafické práce ve státním zájmu. Z celkových výdajů 545 mil. BEF
v roce 1999 bylo 364 mil. BEF (66,8 %) pokryto příspěvkem státu
a 156 mil. BEF (28,6 %) pokryto příjmy za prodej kartografických
produktů.
Pokračuje zhuštění základní polohové sítě technologií GPS k do-

sažení průměrné hustoty 1 bod/8 km2, přičemž tyto body jsou za-
mýšleny jako výchozí vlícovací body pro aktualizaci základních map
fotogrammetrickými metodami. Probíhají opakovaná měření v ni-
velační síti I. řádu a vybraných sekcích II. a III. řádu a rovněž aktu-
alizace gravimetrické sítě I. řádu. Výsledky jsou ukládány do bází
dat. Na konci roku 1999 obsahovala banka polohových dat údaje
o 13 912 bodech a banka výškových dat údaje o 20 739 bodech.
Údaje se poskytují i telefonicky aje zajištěn prodej publikací Refe-
renční systémy a vzorce užívané v Belgii, Libgeo - popis programu
pro transformaci souřadnic a disketa Trans s programem transfor-
mace.
Pro tvorbu a aktualizaci topografických map a odpovídajících vek-

torových databází jsou pořizovány letecké měřické snímky v měřít-
kách 1 : 21 000 pro mapy 1 : 10 000 a 1 : 48 000 pro ortofotomapy
1 : 50 000. Tiskem jsou vydávány topografické mapy v měřítku
1 : 10 000, 1 : 20 000, 1 : 25000 a 1 : 50 000 (též ve vojenské verzi)
a též turistické mapy (v roce 199931 titulů). Nejprodávanějšími pro-
dukty byly otisky mapy 1 : 25 000 a turistické mapy.
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Investiční prostředky byly soustředěny na nákup dalších aparatur
GPS (Real Time Kinematic), zařízení pro počítačovou kartografii
a zejména na modernizaci archivního systému.

Základní údaje o bulharské zeměměřické a katastrální službě byly
uvedeny v [2]. V dubnu 2000 nabyl účinnosti nový zákon o katastru
a registraci vlastnictví; současně je projednáván zákon o geodézii
a kartografii s přihlédnutím k harmonizaci s právem Evropské unie
(v červenci 2000 1. čtení v parlamentu). Jeho účinnost se předpo-
kládá od počátku roku 2001.

Podle zákona o katastru je v Bulharsku budován a veden katastr
nemovitostí Katastrální službou podřízenou Ministerstvu místního
rozvoje a veřejných prací. Kromě ústředí v Sofii působí 28 regio-
nálních katastrálních služeb v sídlech okresních měst.

Zákon o geodézii a kartografii definuje kompetence státní (civilní)
zeměměřické služby, jmenovitě určování parametrů povrchu Země
a tíhového pole, definování geodetického referenčního systému
a kartografického zobrazení, budování a údržbu geodetických sítí,
vytváření digitálních map, standardizaci geografických jmen, vy-
tváření a vedení geodetických a kartografických databází, dálkový
průzkum Země, ochranu duševního vlastnictví ke státním kartogra-
fickým dílům, výzkumné práce a řízení kvality. Tento zákon před-
pokládá i vytvoření geodetické komory, jejímiž členy jsou všichni
zeměměřiči s vysokoškolským vzděláním (tedy i ze státních orgánů).
Komora vydává oprávnění pro provádění zeměměřických prací, vede
databázi geodetických firem, které mají oprávnění, a databázi osob
oprávněných potvrzovat výsledky zeměměřických činností.

Stálým poradním orgánem je Rada geodézie a kartografie, která
podává iniciativní návrhy na vypracování nebo aktualizaci technic-
kých předpisů. Rada pro standardizaci geografických jmen dbá
o správnost geografických jmen v Bulharsku i o překlady a tran-
skripci cizích jmen.

Někdejší hlavní odbor katastru a geodézie na Ministerstvu míst-
ního rozvoje a veřejných prací byl transformován na Ředitelství geo-
dézie a kartografie, které řídí, koordinuje a kontroluje veškeré ze-
měměřické činnosti ve státním zájmu vyplývající z kompetencí
vymezených v zákoně o geodézii a kartografii a je postaveno na ro-
veň ústředí katastrální služby. Geoplanprojekt je státním podnikem
a provádí práce v bodových polích a vyhotovuje topografické mapy.
Kartografija, s. r. o., je jedinou firmou vyrábějící turistické a školní
mapy a atlasy. V Bulharsku nyní působí asi 100 soukromých firem,
jejichž větší část vznikla a prosperuje díky pozemkové a lesní re-
formě.

Rozšíření technologie GPS iniciuje snahy o přijetí nového geo-
detického referenčního systému vztaženého k WGS84 (World Geo-
detic System) a EUREF89 a k zavedení lokálního příčného Merca-
torova zobrazení (UTM) nebo Lambertova zobrazení náhradou za
Gaussovo zobrazení ve 4 pásech. Od roku 1996 jsou všechny nové
mapy v měřítku 1 : 1000 vyhotovovány v digitální formě. Digitální
mapy jsou vyhotovovány též v měřítku I : 5000 pro účely zeměděl-
ství a lesnictví, a to manuální digitalizací nebo skenováním existu-
jících map a doplněním výsledků zemědělské a lesní reformy.

Úplné zavedení katastrálního a registračního systému (Pozemkové
knihy) v Bulharsku podle nového katastrálního zákona si vyžádá
dobu asi 15 let. V prvních 5 letech se předpokládá realizace na 20
% území za finanční pomoci Světové banky a technické asistence
zahraničních expertů.

Souborná zpráva o činnosti resortu Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního z roku 1999 byla aktualizována a účastníci XXIII.
Plenárního zasedání CERCO v Malmo informováni o vývoji v roce
2000, kterému dominovalo vyvrcholení realizace projektu zdokona-
leného informačního systému katastru nemovitostí (ISKN). V polo-
vině roku 2000 byl zahájen zkušební provoz na několika vybraných
katastrálních úřadech a migrace dat katastru nemovitostí (popisných
i geodetických) do nového systému. Byl publikován nový výměnný
formát ISKN a zprovozněna rozsáhlá síťWAN (Wide Area Network)
mezi katastrálními úřady a centrální databází katastru nemovitostí
v Zeměměřickém úřadě v Praze. Katastrální úřady byly vybaveny
potřebným počtem osobních počítačů, grafických stanic a serverů.
Uskutečnilo se školení 60 školitelů, kteří dále vyškolí cca 4200 kon-
cových uživatelů. Novým rysem ISKN bude schopnost poskytovat
data z katastru nemovitostí dálkovým přístupem pomocí Internetu
(v 1. polovině roku 2001).

V závěru roku 2000 bude skončeno naplňování topologickovek-
torové Základní báze geografických dat (ZABAGED) vzniklé digi-
talizací Základní mapy ČR I : 10 000, zatím však bez detailů intra-
vilánů a atributů (termín 2003). Byla poloprovozně vyzkoušeny

technologie počítačové tvorby aktualizované Základní mapy ČR
1 : 10 000 vycházející z dat ZABAGED, zahájena aktualizace nej-
starších částí vektorové databáze (z let 1994-1995) a masová výroba
digitálních ortofotomap s úrovní podrobnosti mapy v měřítku I : 10000
pro potřeby Integrovaného administrativního a kontrolního systému
v zemědělství (lACS), vyžadovaného jako podmínka vstupu České
republiky do Evropské unie. K témuž účelu bylo v roce 2000 usku-
tečněno letecké měřické snímkování asi 28 % území ČR v měřítku
I: 23000.

Významným přínosem pro vládní akci "Digitální Dánsko" je do-
končení tvorby digitální topografické databáze (TOPIODK) na ce-
lém územi státu do konce roku 2000. Zeměměřický a katastrální úřad
(KMS) splnil všechny úkoly obsažené ve smlouvě s Ministerstvem
pro bydlení a městské záležitosti na roky 2000-2003 s hlavním dů-
razem na cíle perspektivního plánu VISION 2009, který předpo-
kládá, že geografická informace se stane každodenním nástrojem pro
občany, firmy a veřejnou správu.

Byla uzavřena dohoda KMS s II městskými úřady o využívání
TOPIODK s tím, že údržba objektů společných s technickými ma-
pami měst bude zajišťována jediným sběrem změnových dat. Ka-
tastrální mapy a registr parcel byly doplněny o chráněné lesní plo-
chy, kterých je v Dánsku značný počet. Parlament rozhodl, že
katastrální mapy a registr parcel mají obsahovat informace o zne-
čištění půdy poskytnuté Ministerstvem životního prostředí a ener-
getiky.

V roce 1999 byl pod patronací Univerzity v Aalborgu vytvořen
software pro vedení katastrálních map, který mj. umožňuje, aby
úředně oprávnění zeměměřiči získali podklady a zasílali KMS geo-
metrické plány prostřednictvím Internetu.

Tato služba bude zavedena koncem roku 2000. Adresy obsažené
v TOPIODK a registru parcel jsou postupně vybavovány zeměpis-
nými souřadnicemi. Registr budova přístaveb byl do konce roku
1999 doplněn informací o výši nájmu pro účely oceňování.

Při Ministerstvu pro bydlení a městské záležitosti byla vytvořena
Geoinformační rada, ve které jsou zastoupeny orgány veřejné správy,
soukromá sdružení, organizace zajišťující výzkum a vzdělávání
a KMS ve funkci sekretariátu. Velký obchodní úspěch zaznamenalo
vydání CD-ROM Map Explorer - Denmark 2000, kde jsou na pod-
kladě map různých měřítek shromážděny informace o turistice a kul-
turních událostech (dosud prodáno 30 900 kopií). Vydání z roku 2000
obsahuje ještě 3 další temata: statistické údaje o obcích, historické
památky a detaily o regionu kolem průlivu Oresund.

V roce 1999 rozhodl Parlament o privatizaci katastru nemovitostí
v regionu Jižní Jutsko, což znamená, že tam měřické práce vykoná-
vají výhradně soukromé firmy a úředně oprávnění zeměměřiči, za-
tímco detašované pracoviště KMS zajišťuje registraci a vedení ka-
tastrálních map. V největších okresech Dánska (Kodaň
a Frederiksburg) však i nadále provádějí všechny práce v katastru
(včetně geometrických plánů) státní orgány. Průměrná doba k re-
gistraci změny v katastru je nyní 49 dní.

KMS realizuje 2 projekty v Litvě v rámci programu pomoci bal-
tickým zemím, a to propojení katastrálních map, registru parcel a re-
gistru budova vybudování archívního systému na pilotním území
jednoho okresu.

Podrobná bodová pole jsou udržována a budována s finanční spo-
luúčastí obcí, okresů, správců technických sítí a dalších uživatelů. Bě-
hem období 1996-1999 bylo uzavřeno v průměru 42 smluv ročně
o údržbě. Pro účely přesného určení polohy technologií GPS byly zpro-
vozněny v Dánsku 3 permanentní referenční stanice GPS (v Kodani,
Vejle a Aalborgu) a zajištěno rádiové šíření korekcí po celé zemi.

Celkový počet zaměstnanců KMS činil v roce 1999534, tj. o 6
méně v důsledku privatizace katastru v Jižním Jutsku. Průměrný věk
je 43 let, což je považováno za neuspokojivé, protože v minulých
deseti letech bylo prakticky zastaveno přijímání mladých pracov-
níků.

Hospodaření KMS v roce 1999 skončilo přebytkem 3,5 mil. DKK,
přičemž 57 % příjmů bylo dosaženo státním příspěvkem a zbytek
převážně prodejem kartografických produktů.

Estonsko

Obšírná zpráva o činnosti Národního pozemkového úřadu, v jehož
kompetenci jsou též zeměměřické práce ve státním zájmu a katastr
nemovitostí, byla podána v [3]. Z nových sdělení stojí za zmínku,
že do konce roku 2000 bude celé Estonsko pokryto leteckými mě-
řickými snímky a 90 % území bude zobrazeno na digitálních orto-
fotomapách I : 10 000. Na 90 % územi bude v témže termínu doho-
tovena digitální databáze Estonská půdní mapa v měřítku 1 : 10 000,
používaná zejména pro oceňování pozemků a statistické přehledy.
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Na 60 % územíjiž.byla vytvořena vektorová mapa 1 : 10000 stere-
ofotogrammetrickým vyhodnocením a celé pokrytí Estonska je plá-
nováno do konce roku 2002.
V roce 2000 byly též pořízeny letecké měřické snímky 30 urba-

nizovaných zón, provedeny nezbytné práce v terénu a vyhotoveny
digitální ortofotomapy 1 : 2000 pro 20 lokalit (300 km2). Pokračo-
valo zhušťování geodetických sítí technologií GPS a počet zaměře-
ných bodů již dosáhl 2914 a sítě pokrývají souvisle 3/4 pevninské
části Estonska. Tato akce bude dovršena koncem roku 200I.
Ve spolupráci s Dánskem je připravován program VOLTS umož-

ňující šíření geodetických údajů o bodech státních sítí prostřednic-
tvím Internetu. V současné době obsahuje databáze INFORMIX
údaje o 7000 polohových bodů a 1200 výškových rozdílů mezi body
nivelační sítě I. a II. řádu včetně místopisů bodů.
Koncem roku 2000 byl implementován programový systém pro

vedení popisných a geodetických informací v katastru nemovitostí.
Cestou Internetu již mohou zeměměřiči získávat popisné údaje
a mapy v rastrové a ortofotografické formě před zahájením měřic-
kých prací pro vyhotovení geometrických plánů nebo topografické
mapování. Pro potřeby zeměměřičů byl dán do provozu metainfor-
mační systém informující zájemce o existenci map, leteckých snímků
a ortofotomap v zájmovém území. Do budoucna má být tato služba
rozšířena o možnost objednávky a koupi digitálních dat.

V roce 1999 byl zaznamenán zvýšený zájem o vyhotovování geo-
metrických plánů (29 000 požadavků) vzhledem k enormnímu po-
čtu pozemkových úprav, avšak státní orgány (ve Finsku nevykoná-
vají měřické práce pro katastr nemovitosti soukromé firmy) stačily
uspokojit pouze 23 000 požadavků a čekací doba na vyhotovení geo-
metrického plánu se prodloužila na 10 měsíců.
Digitální katastrální mapa je nyní k dispozici na celém státním

území, přičemž 70 % všech nemovitostí a 50 % území je na mapách
vyhotovených novým měřením (fotogrammetricky); zbytek byl vy-
hotoven digitalizací existujících analogových map (často 1 : 10 000).
Do konce roku 1999 bylo celé Finsko, s výjimkou nejsevernější části
Laponska, pokryto vektorovou topografickou databází umožňující
mj. produkci topografických map v měřítku 1 : 20 000. Z důvodu fi-
nanční nevýnosnosti a konkurence privátní sféry bylo ve státních or-
gánech zastaveno vyhotovování účelových map pro potřeby projek-
tování a plánování.
Rozsah poskytování katastrálních a kartografických dat cestou In-

ternetu se proti roku 1998 zdvojnásobil. Počet zaměstnanců finské
zeměměřické a katastrální služby pokleslo 51 na 1965 osob v roce
1999. Průměrný věk zaměstnanců již převýšil 45 let.
Z celkových výdajů 501,9 míl. FIM bylo 241,7 míl. FIM (48,2 %)

pokryto vlastními příjmy (z toho 75 % geometrickými plány a 14 %
prodejem map a digitálních produktů). Klientelu tvoří ze 47 % sou-
kromé osoby, z 32 % orgány veřejné správy, z 12% průmysl a obchod.
Finská zeměměřická služba je koordinátorem projektu vytvoření

digitální vektorové databáze území v úmoří Baltického moře
(MapBSR), jehož účastníky jsou menší částí svého území i Česká
republika a Slovenská republika. Naplnění databáze skončilo během
roku 2000 a produkt je připraven ke komerčnímu využití.
Akce odborného výcviku 50 ruských expertů v budování pozem-

kového katastru byla financována Světovou bankou.

Národní zeměpisný ústav (IGN France) nepředložil v Malm6, ani do
doby zpracování tohoto článku obvyklou národní zprávu.

1.3.2000 nabyl účinnosti nový zákon o zeměměřictví a katastru ne-
movitostí na jehož základě byla mj. reorganizována Státní geode-
tická správa. Tvoří ji ústřední úřad v Záhřebu, 20 lokálních úřadů
a 92 detašovaných pracovišť těchto úřadů. Nově byl založen Chor-
vatský geodetický ústav s kOlI)petencemi prakticky shodnými se Ze-
měměřic~m úřadem v ČR a Ustavom geodézie a kartografie na Slo-
vensku. Ustřední úřad je řízen ředitelem a má 5 odborů: právních
a finančních záležitostí spolu s informačním zabezpečením, topo-
grafického mapování a státních mapových děl, katastrálního
systému, zeměměřictví a geodetické inspekce.
V oboru katastru nemovitostí probíhá realizace programu digita-

lizace a komputerizace katastru a pozemkové knihy (ta je vedena
u soudů a řízena Ministerstvem spravedlnosti). Do pilotního projektu
bylo vybráno 19 katastrálních území ze 7 regionů. 65 katastrálních
úřadů (více než 50 %) bylo vybaveno počítači a příslušným progra-
movým vybavením (z toho některé z prostředků Ministerstva spra-
vedlnosti!). Existuje výměnný formát dat mezi katastrem a pozem-

kovou knihou; katastrální úřady zasílají soubor popisných informací
katastru do pozemkové knihy ke kontrole souladu.
V červnu 2000 bylo skončeno cyklické letecké snímkování celého

státního území (1996-2000) a tato akce bude dále pokračovat v 51e-
tém cyklu. Za zmínku stojí vyhotovení 2326 listů ortofotomapy
v kladu listů základní mapy 1 : 5000 pro účely dokumentace devas-
tace krajiny těžbou. Pokračují měření technologií GPS na vybraných
trigonometrických bodech tvořících homogenní síť s rastrem při-
bližně 10 x 10 km (50 % území Chorvatska již bylo pokryto).
Pilotní projekt "Rekonstrukce katastru a pozemkové knihy v k. ú.

Babina Greda" je realizován ve spolupráci s experty z nizozemské
organizace Dutch Cadastre a financován nizozemskou vládou
v rámci programu MATRA.

Následky přestěhování Islandského zeměměřického úřadu z Reyk-
javíku do Akranes již byly plně kompenzovány a kontraverzně stoupl
zájem o činnost úřadu, který má pouze 31 zaměstnanců, a rozšířil se
sortiment jeho činnosti. Je třeba říci, že úřad se zabývá pouze ma-
pováním ve středních a malých měřítkách, nikoli geodetickým mě-
řením ani vedením katastru. Výdaje dosáhly v roce 1999 částky 2,4
mil. US$, zatím co vlastní příjmy 0,5 mil. US$ (20,9 % výdajů).
Kromě státního příspěvku ve výši 1,9 mil. US$ získal úřad další
granty a příspěvky od různých institucí.
Islandský zeměměřický úřad vydává poměrně široký sortiment tu-

ristických map v měřítkách I : 750000. Hlavní činností ve státním
zájmu je tvorba digitální (topografické) databáze I : 50000, která
začala z iniciativy Ministerstva životního prostředí v roce 1998 a má
být ukončena v roce 2003. Dále byla zdokonalena webová stránka
~řadu, kde je nyní možno objednávat mapy k poštovnímu doručení.
Uřad rovněž spravuje stránku geodetických metadat, kam přispívá
daty organizace uživatelů geografických dat na Islandu (USA). Ad-
resa této stránky je http://www.lmi.isllandlysing.

Obšírná zpráva o struktuře prací v zeměměřictví a katastru nemovi-
tostí byla podána v [2]. Od roku 1998 probíhá systematická moder-
nizace objektů i technologií v Italském vojenském zeměpisném
ústavu (IGMI) ve Florencii. Ten je pověřen péčí o základní polohové
bodové pole (20000 trigonometrických bodů) a základní výškové
bodové pole (13 000 nivelačních bodů). 1300 vybraných trigono-
metrických bodů, jejichž geocentrické souřadnice byly určeny tech-
nologií GPS, tvoří síť nultého řádu IGM95.
lGMI též systematicky buduje národní geoinformační infrastruk-

turu, především topografickou vektorovou databázi, z níž odvozuje
celou škálu topografických a tematických měřítek s použitím počí-
tačových technologií včetně automatizované generalizace.
Pro vojenské účely se databáze adaptovala tak, aby mohla být

snadno doplňována a aktualizována pomocí družicových snímků
a měření aparaturami GPS. Konečným cílem je vybudování "ware-
house" včetně komunikačních zařízení (pozemních i družicových),
aby potřebné geoinformace získávala dochvilně polní geografická
,jádra", která jsou schopna vyhotovit aktuální kartografické pro-
dukty na místě pro potřeby armády nebo řešení krizových situací
v civilním sektoru (zátopy, zemětřesení, sesuvy půdy). Zvláštní po-
zornost je nyní v IGMI věnována modernizaci archivu map a letec-
kých snímků, přičemž mapy jsou skenovány a letecké snímky opat-
řeny referenčními údaji o jejich umístění v území. Připravuje se
možnost využívání těchto archiválií, a to poskytováním digitálních
kopií prostřednictvím Internetu.

Pozornost a aktivity odboru zeměměřictví při Ministerstvu vnitra
Kyperské republiky jsou v posledních 3 letech soustředěny na vývoj
a implementaci informačního systému o půdě (US) - viz [3].
Ve funkci systémového integrátora působila australská konsul-

tační firma SAGRIC International. Akce začala v roce 1995 a vlastní
vývoj systému trval 2 roky. Po předání systému "na klíč" byl při-
praven obsáhlý testovací scénář, jehož výsledky iniciovaly některá
užitečná zlepšení. Systém byl akceptován v roce 1999 a nyní je po-
stupně zaváděn na pracovištích katastru. Současně se věnuje značná
pozornost propagaci mezi uživateli. Historie kyperského US ne ná-
hodou připomíná proces vývoje Informačního systému katastru ne-
movitostí v České republice (scénářem, průběhem i potřebou času).

Národní služba geodézie a kartografie Litvy vydala k příležitosti no-
vého milénia representační informační publikaci o činnosti v obo-

http://www.lmi.isllandlysing.
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rech geodézie a kartografie za poslední desetiletí, kde se též opakují
údaje publikované již v [2, 3]. K jejich doplnění je zajímavá struk-
tura provozních (výrobních) organizací.

Geodetické a kartografické práce na území Litvy zajišťují zejména
3 podniky: akciová společnost Fotogrammetrický ústav (Aerogeo-
detický institut) a státní podniky Národní středisko pro dálkový prů-
zkum a geoinformatiku a Geodetický ústav (vědecký i výrobní pro-
gram). Ze soukromých firem je nejvýznamnější smíšená
litevsko- islandská akciová společnost Hnit - Baltic Geoinfoservisas.
Ze zahraničních partnerů se uplatňuje zejména švédská a. s. LMV -
Swedesurwey, která zajišťuje letecké snímkování území Litvy za fi-
nanční podpory švédské vlády.

Velká pozornost je v současné době věnována delimitaci a geo-
detické a mapové dokumentaci státních hranic s Lotyšskem a Bělo-
ruskem.

Po několikaleté odmlce uveřejnila Státní zeměměřická služba Lo-
tyšské republiky národní zprávu ilustrující výsledky organizační re-
formy realizované k 1. 10. 1999. Tato služba je zodpovědná za ve-
dení katastru nemovitostí, geodetické a kartografické práce ve
státním zájmu a též za oceňování nemovitostí.

Ústředí v Rize má 441 zaměstnanců a zahrnuje kromě obvyklých
administrativních odborů (168 zaměstnanců) i odborná pracoviště,
a to: Geodetický úřad.(23), Hlavní úřad pro informatiku (67), Kar-
tografický úřad (44), Vřad pro mapování ve velkých měřítkách (50),
Úřad pro nemovitosti (41) a Úřad pro oceňování nemovitostí (46).
Kromě toho řídí činnost 8 regionálních úřadů (celkem 2337 za-
městnanců) zajišťujících podporu mapování a technické činnosti
v katastru nemovitostí. Právní vztahy k nemovitostem jsou však ve-
deny odděleně v pozemkových knihách u soudů. Hlavní úřad pro in-
formatiku zajišťuje zejména vývoj a implementaci informačního
systému katastru nemovitostí (CLlS).

4 body základního polohového bodového pole byly včleněny do
evropské sítě v rámci kampaně EUREF.BAL'92. Celkový počet
těchto bodů je 700 a jejich vzájemná odlehlost 10--15km. Na území
Lotyšska jsou činné 2 permanentní stanice GPS (Riga a Irbene), je-
jichž provoz je zajišťován Lotyšskou státní univerzitou. Výsledky
permanentního měření jsou přenášeny po Internetu do řídícího stře-
diska SWEPOS v Gavle (Svédsko).

V letech 1994-1999 bylo vyhotoveno všech 131 mapových listů
fotomapy Lotyšska v měřítku 1 : 50 000 z družicových snímků. Od
roku 1998 probíhají intenzivní mapovací práce podél státních hra-
nic s Estonskem a Litvou. V roce 1999 byla zahájena tvorba topo-
grafické mapy v měřítku 1 : 50 000 podle standardů NATO (zatím
36 ze 156 listů) a v roce 2000 tvorba topografické mapy v měřítku
1 : 10 000 (celkové pokrytí tvoři 2757 listů). Celé území Lotyšska
je již pokryto leteckými měřickými snímky středního měřítka.
V oboru mapování ve velkých měřítkách je úsilí soustředěno na
tvorbu technických map I : 2000-1 : 10 000, pro něž byly v roce
1999 vydány technické předpisy a normy.

Nejpozoruhodnějším poznatkem ze zprávy o činnosti Správy ka-
tastru a kartografie v roce 1999 je prudce rostoucí zájem odborné
veřejnosti o využití dat z Banky topografických a kartografických
dat BD-L-TC (33 klientů, z toho 13 z veřejné správy, 14 ze svazu
obcí, 6 ze soukromého sektoru). O metadata projevilo zájem 52 kli-
entů, z toho 13 ze zahraničí). Připravuje se šíření těchto dat pro-
střednictvím Internetu. Správa katastru a topografie využívá z BD-
L-R data po jejich aktualizaci k počítačovému sestavení nové edice
topografických map 1 : 20 000, které jsou pak vytištěny v kooperaci
s IGN v Paříži. Zájem o papírové mapy neustává, naopak, v roce
1999 byl zaznamenán 10 % nárůst prodeje. Geodetické aktivity se
v posledních 3 letech koncentrují na zhuštění základní sítě 14 stanic
GPS na celkem 300 bodů sítě LUREF včleněné do evropského
rámce.

Lucembursko patří mezi 6 západoevropských zemí, které provedly
experimentální práce k vytvoření evropské báze geografických dat
v měřítku 1 : 250 000 v rámci projektu PETIT, který bude pokračo-
vat jako projekt EuroMap 250 pod patronací nové asociace EuroGeo-
graphics (dříve CERCO/MEGRIN).

Ústředním orgánem maďarské zeměměřické a katastrální služby je
odbor pozemků a mapování na Ministerstvu zemědělství a regio-
nálního rozvoje. V souvislosti s přípravou Maďarska na vstup do Ev-
ropské unie obdržel tento odbor nový úkol- implementovat Národní
program přijetí acquis communautaire do oblasti zeměměřictví a ka-

tastru nemovitostí. Odbor má nyní 3 oddělení: zeměměřictví a in-
fonpatiky, registrace pozemků a ochrany a oceňování půdy'.

Ustav geodézie, kartografie a dálkového průzkumu (FOMI) má
podobné úkoly jako Zeměměřický úřad v Praze nebo Ústav geodé-
zie a kartografie v Bratislavě; navíc je výzkumným pracovištěm, pro-
vádí dálkový průzkum Země pro potřeby zemědělství a životního
prostředí a řídí a kontroluje kvalitu zeměměřických prací systémem
řízení kvality podle normy ISO 9001:1996.

19 župních pozemkových úřadů a Budapešťský pozemkový úřad
jsou odvolacími místy proti rozhodnutím 115 okresních pozemko-
vých úřadů a pozemkového úřadu pro okrsky hlavního města a jako
druhostupňové články řídí jejich odbornou činnost a ekonomiku.
Celkový počet zaměstnanců dosáhl v roce 1999 počtu 4800). V pri-
vátní sféře působí více než 1000 úředně oprávněných zeměměřičů.

Výdaje v roce 1999 činily 10,2 mld. HUF a vlastní příjmy 3,3 mld.
HUF (32,4 %). Národní síťGPS (1184 vybraných trigonometrických
bodů) byla již dobudována včetně odpovídající databáze geodetic-
kých údajů.

1. 7. 2000 byla zprovozněna intranetová síťTAKARNET (s dvou-
letým zpožděním proti projektu!), která spojuje pozemkové úřady
s župními uzly a centrální databází katastru FOMI. Zajišťuje elek-
tronickou poštu, informační podporu pozemkových úřadů a pro
vnější uživatele výpisy z listů vlastnictví, kopie katastrálních map
a počítačově přátelské prostředí. Očekává se, že prvními externímí
uživateli budou notáři, advokáti, banky, orgány veřejné správy a re-
alitní kanceláře.

FŮMI požádalo akreditaci zkušební délkové základny v Godollo,
aby povinně testoval elektronické dálkoměry a totální stanice pou-
žívané pro práce ve státním zájmu (včetně soukromých firem a ze-
měměřičů).

V maďarské zeměměřické a katastrální službě je věnována syste-
matická pozornost dalšímu vzdělávání a školení zaměstnanců, k če-
muž jsou důsledně využívány všechny nabízené programy zahra-
niční finanční pomoci (EU Tempus Aid Programme, Phare).

Databáze administrativních hranic do úrovně obcí disponuje růz-
ným rozlišením a přesností - od 10 mm v poloze lomových bodů za-
měřených technologií GPS až po 200 m u bodů odvozených z mapy
1 : 1 000 000. Podle toho se výrazně liší cena za soubor pro celé
státní území - od 39 tis. do 1 933 tis. HUF.

V Maďarsku výrazně pokročila vektorizace vrstevnic z rastrových
topografických map 1 : 10 000 (1400 mapových listů). Z vektoro-
vých dat je odvozován digitální model reliéfu s mřížkou 5 x 5 m,
který slouží jako podklad pro vyhotovení digitálních ortofotomap
vyžadovaných pro kontrolní systém zemědělství v rámci programu
harmonizace s Evropskou unií.

Rastrové topografické mapy 1 : 10 000 (4092 listů), I : 100000
(84 listů) a 1 : 200 000 (23 listů) jsou již k dispozici na celém stát-
ním území. Od března do července 2000 byly vyhotoveny barevné
inverzní letecké měřické snímky celého Maďarska k víceúčelovému
využití (zejména pro aktualizaci topografických map, interpretaci
způsobů užívání půdy, vyznačení devastované půdy, mapování půd-
ních druhů, vyznačení erozí ohrožených území, mapování vnitrostát-
ních vodních ploch, pro regionální plánování a inventarizaci lesů).

FŮMI rediguje webovou stránku ,,FISHWeb Site" obsahující ze-
jména metadata o všech existujících geodetických a geografických
databázích a státních mapových dílech, transformační servis, slov-
ník termínů GlS (Geografický informační systém) a další údaje.

Moldávie

První zpráva o struktuře Národního úřadu pro katastr, přírodní zdroje
a geodézii byla podána v [3]. Dosud užívaný geodetický referenční
systém S-42 a Gauss-Krtigerovo zobrazení byly nahrazeny WGS84
a UTM s nestandardní zónou (28°24'). 5 bodů nultého řádu bylo při-
pojeno do evropského systému EUREF a tato síť dále zhuštěna 78
body 1. řádu a 402 body 2. řádu. První mapou v digitální formě je
Administrativní mapa Moldávie v měřítku 1 : 400 000. Nyní je di-
gitalizována existující topografická mapa 1 : 200 000 a ukazuje se
urgentní potřeba topografického mapování v měřítku 1 : 50 000. V le-
tech 1998-2000 byly pořízeny letecké měřické snímky v měřítku
1 : 250 000 na ploše 815 km2 a v měřítku 1 : 80000 na ploše 493 km2.

Snímky 1 : 8000 jsou nejvíce používány pro stereofotogrammetrické
vyhodnocení katastrálních map na moderních přístrojích darovaných
švýcarskou vládou, a to v měřítku 1 : 2000 v intravilánech a ve formě
ortofotomapy v měřítku 1 : 5000 v extravilánu.

Katastr nemovitostí je budován a veden na 12 územních katast-
rálních úřadech a jejich 25 detašovaných pracovištích. V těchto úřa-
dech jsou i registrátoři, kteří rozhodují o zápisu vlastnických a ji-
ných věcných práv k nemovitostem. Podle nového systému zápisů
z r. 1999 je dvojí způsob registrace do katastru nemovitostí: výlučná
registrace na žádost a vlastní náklady nositele vlastnických práv
a hromadná registrace bez žádosti vlastníka, financovaná z pro-
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středků státního rozpočtu. Katastrální měřické práce provádějí sou-
kromé firmy, které obdržely příslušnou licenci. Podle nového
systému bylo dosud registrováno 1266 tis. nemovitostí výlučným
způsobem a 1138 tis. nemovitostí v extravilánech + 25 tis. v obcích
hromadným způsobem.

Místní odborníci spolu se zahraničními experty vyvinuli automa-
tizovaný katastrální informační systém LegalCad s využitím data-
bázového zdroje ORACLE, aplikačních modelů PowerBuilder a gra-
fického software Maplnfo. Enormní požadavky na katastr klade
probíhající pozemková reforma. Dosud bylo v Moldávii vydáno
1 790 952 rozhodnutí o nabytí vlastnických práv k půdě.

Topografická služba Nizozemska (TDN), zajišťující mapování a geo-
informační aktivity pro vojenskou i civilní sféru, je stále v podříze-
nosti Ministerstva obrany a diskuse o jejím vynětí do civilní sféry
a případnému sloučení s organizací Dutch Cadastre zdlouhavě po-
kračuje. Rovněž neskončil spor o nerovné soutěži se subjekty pod-
nikatelské sféry (TDN má výhodu ve vlastnictví mapových podkladů
a základních bázích geografických dat), ani o požadavku orgánů ve-
řejné správy dostávat mapy a údaje z databází bezplatně. V roce 1999
byly výdaje TDN pokryty z 50,7 % příjmy z vlastní produkce. Po-
čet zaměstnanců byl 156.

V roce 2000 byl ukončen 1. cyklus aktualizace geografických da-
tabází TOPlO vector a TOP50 vector. Sdružení výborů a uživatelů
geografické informace RAVI doporučilo databázi TOP 10 vector jako
zdrojovou pro všechny relevantní prostorové analýzy a technické kar-
tografické produkty.

Norsko

Informace o organizaci a hlavních směrech činnosti Státního mapo-
vého úřadu (Statens Kartverk), uvedené v [2, 3], zůstávají v platnos-
ti. Výdaje v roce 1999 ve výši 488 mil. NOK byly pokryty z 18,2 %
vlastními příjmy z prodeje a kontraktů, státní příspěvek činil 64,5 %
a zbytek příjmů byl získán kofinancováním jinými institucemi. Po-
čet zaměstnanců 730 se nezměnil.

Změnová data do centrální katastrální databáze GAB dodávají
v každodenních dávkách obecní úřady. Právní vztahy k nemovitos-
tem dokumentuje databáze EDR vedená u soudů. Státem vlastněná
společnost disponuje produktem, jenž je průnikem obou databází.
Přístup k datům prostřednictvím Internetu je zpoplatněn a omezen
tak, že je respektována diskrétnost a ochrana soukromého vlastnic-
tví. Od dubna 2000 jsou na Internetu k dispozici rastrová data až do
měřítka mapy 1 : 5000. Zájemce hledá podle adresy nebo mapového
listu a může získat požadovanou část lokality v různém zvětšení nebo
zmenšení. Podruhé byl vydán CD-ROM "Objev Norsko" s odkazy
na rastrovou databázi 1 : 50 000 cestou Internetu a mnohá turistická
či rekreační místa a přírodní reservace.

Organizace polské zeměměřické služby po novele zákona o geodé-
zii a kartografii byla detailně popsána v [3]. Doplněná národní zpráva
v roce 2000 přináší zajímavé podrobnosti organizace Hlavního úřadu
geodézie a kartografie (71 zaměstnanců). Hlavnímu geodetovi Pol-
ska jsou přímo podřízeny odbory geodézie, kartografie a fotogram-
metrie a Ústav geodézie a kartografie (lGiK). Má skupinu poradců,
odborníka pro záležitosti evropské integrace, oddělení pro ochranu
utajovaných skutečností, výbor pro standardizaci geografických
jmen v zahraničí a stojí v čele Státní geodetické a kartografické rady.
Sekundární funkce úřadu (administrativu, finance, právní a perso-
nální agendu a záležitosti obrany) řídí generální ředitel. Zástupci
hlavního geodeta Polska jsou podřízeny odbory katastru nemovitostí,
geodetických a kartografických zdrojů, dohledu nad výkonem geo-
detických a kartografických činností a hlavní geodetické a kartogra-
fické dokumentační středisko.

Rozpočet výdajů Hlavního úřadu 9,7 mil. Euro v roce 1999 ne-
odráží všechny výdaje na činnost geodetů a kartografů v Polsku, ne-
boť práce prováděné orgány vojvodství nebo okresů a obcí, včetně
prací svěřených podnikatelské sféře, jsou financovány z jejich fondů
pro řízení geodetických a kartografických zdrojů.

Z geodetických činností celostátního významu je vhodné zmínit
pokračující zhušťování polohových sítí technologií GPS. SíťEUREF-
POL má 11 bodů, POLREF 1. řádu 348 bodů a 4738 bodů je v po-
lohové síti 2. řádu. Do EUVN (European Vertical GPS Reference
Network) bylo včleněno a zaměřeno 59 bodů. V Polsku jsou 4 per-
manentní stanice GPS a Hlavní úřad spolupracuje se společností Pol-
ské Rádio na vybudování systému určování polohy pro účely navi-
gace vozidel a lodí AMDS - DGPS s šířením korekcí zmíněnou
rozhlasovou stanicí.

Základní kartografickou činností ve státním zájmu je tvorba to-
pografické mapy 1 : 10 000 v systému 1992 a mezinárodním kladu
listů. Z celkového počtu 16 436 mapových listů jich bylo 1 585 vy-
dáno do konce roku 1999 a dalších 500 listů je plánováno dokončit
v roce 2000.

Obdobnou akcí je tvorba topografické mapy 1 : 50 000 odvozené
kartografickou generalizací z aktualizovaných listů topografické
mapy 1 : 10 000. Z 1080 mapových listů jich bylo publikováno 387,
což tvoří asi 36 % pokrytí celého Polska.

V počátečním stádiu je tvorba tematických státních mapových děl
- vodohospodářské respektive ekologické mapy v měřítku 1 : 50 000
(zatím na 7 % respektive 26 % státního území).

Vynikajícím dílem je jednosvazkový Atlas Polské republiky ob-
sahující, kromě textové části v polštině a angličtině, 158 volných
listů map, u kterých se předpokládá aktualizace a pozdější dotisk
listů na doplnění a výměnu.

Velmi pozoruhodnou je řada 28 tyflomap všech kontinentů a Pol-
ska pro slepce a zrakově postižené. Jde o reliéfní mapy na polyeste-
rové fólii se zvětšeným textem a Brailovým písmem.

Tvorba digitální topografické databáze je předmětem 2 pilotních
projektů. Databáze bude obsahovat registr topografických objektů,
digitální model reliéfu a ortofotomapu 1 : 10 000. V roce 1999 bylo
na základě veřejných soutěží vyhotoveno 142 mapových listů orto-
fotomapy 1 : 10 000 z barevných leteckých snímků. Pokračovalo sys-
tematické letecké snímkování v měřítku 1 : 26000 na ploše 11 211 km2,

které bylo do roku 1998 financováno z programu Phare.
Geodetický a kartografický zákon z r. 1996 ukládá hlavnímu geo-

detovi Polska vybudovat a vést jednotný registr pozemků a budov
obsahující též právní vztahy vlastníků k těmto nemovitostem (více-
účelový katastrální informační systém). Vzhledem k dosavadní roz-
tříštěnosti registrace do tří resortů (spravedlnosti, geodézie a karto-
grafie, financí) je třeba nejprve vytvořit legislativní prostředí novelou
tohoto zákona, jednotný výměnný formát katastrálních dat, zavést
moderní informační technologie do katastru a pozemkové knihy a vy-
budovat registr budov.

Po několikaleté odmlce publikoval v Malmo Portugalský ústav ma-
pování a katastru národní zprávu, která překvapila vysokou úrovní
technických činností v geodézii a kartografii za poslední tři roky.
Portugalský ústav mapování a katastru je orgánem veřejné správy
zodpovědným především za poskytování úředních geografických in-
formací pro civilní uživatele. Je podřízen Ministerstvu pro životní
prostředí a plánování využití půdy. V současné podobě byl zřízen
v roce 1994; navazuje však ve své činnosti na historické předchůdce
od roku 1852. Poradní orgán - Výbor pro koordinaci státního ma-
pování - iniciuje oborové zákony a vyhlášky a řídí jejich imple-
mentaci. Řízení zahrnuje též udílení oprávnění pro zeměměřické
firmy a civilní geometry, kteří provádějí měření pro potřeby katastru
nemovitostí.

Geografické informace produkované Ústavem jsou veřejné, avšak
chráněny podle autorského práva. Informace v digitální formě se po-
skytují po zpoplatnění na základě licencí.

Počet zaměstnanců v roce 1999 byl téměř 400. V roce 2000 se
předppkládá příjem dalších 60 zaměstnanců vzhledem k novým úko-
lům Ustavu (viz dále). Asi 50 % má vysokošk!Jlské vzdělání země-
měřického směru nebo v oboru informatiky. Ustav je řízen předse-
dou a dvěma místopředsedy. Má tři operativní odbory: geodézii,
mapování a katastr. Kromě toho má podpůrné odbory a oddělení (do-
kumentace, informatiky, administrativy a vzdělávání).

Do kompetence Ústavu patří též Knihovna map a Museum histo-
rických geodetických přístrojů a kartografických děl. Vzdělávací
středisko navštěvuje asi 200 studujících ročně. Hlavní pracoviště je
v Lisabonu, 5 regionálních pracovišť je v kontinentální části Portu-
galska, další dvě na Madeiře a Azorských ostrovech.

Během roku 1999 byly připraveny strategické geografické infor-
mační programy na léta 2000-2006. Program 1 - Národní geoin-
formační infrastruktura předpokládá tvorbu národních geografických
databází a poskytování jejich obsahu dálkovým přístupem. Program
2 - Tvorba základních geografických informací zahrnuje imple-
mentaci moderního geodetického referenčního systému, pokrytí
území státu mapami a leteckými snímky, vedení katastru nemovi-
tostí a databázi administrativních hranic.

V oboru geodézie byly do konce roku 1999 vybudovány 4 per-
manentní stanice GPS, ve stádiu instalací jsou další 3 a plánují se
ještě 2-3 stanice, takže síť 9-10 permanentních stanic ReNEP by již
mohla sloužit pro potřeby přesné navigace a diferenciální metody
GPS.

V oboru mapování je nejdůležitější akcí tvorba vektorové data-
báze v měřítku 1 : 10 000 (SCN 10K), která je hotova asi na 50 %
pevninské části Portugalska. Procesem aktualizace pochází soubor
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ortofotomap 1 : 10 000 (SOF IOK) vyhotovovaný od poloviny 70.
let na bázi barevných leteckých snímků. Probíhá též konverze topo-
grafických map I : 50 000 do digitální vektorové formy (SCN 50K).
Novým mapovým dílem je digitální fotomapa 1 : 100 000 z druži-
cových snímků Landsat TM doplněná vektorovým obrazem admi-
nistrativních hranic a komunikací (53 mapových listů v období
1999-2001). Digitální vektorová mapa Portugalska v měřítku 1 : 50000
je každoročně aktualizována.
V oboru katastru nemovitostí je vytvářen nový Nár9dní katastrální

informační systém (1995). V letech 1926-1994 vedl Vřad a jeho his-
toričtí předchůdci pouze katastr v extravilánech. Ten je nyní kon-
vertován do vektorové formy; začíná však nové katastrální mapo-
vání v obcích a městech - v roce 2000 byla vyhlášena platnost operátu
ve 3 lokalitách, 2 lokality jsou rozpracovány. Právní vztahy k ne-
movitostem jsou vedeny odděleně v Národní pozemkové knize; pra-
cuje se na její informační integraci s katastrem nemovitostí.
V září 2000 se Portugalský ústav mapování a katastru přestěho-

val do nové budovy v Lisabonu. V letech 1999-2000 rovněž probí-
hala výstavba budov pro 3 regionální pracoviště.

Spolkový úřad pro metrologii a zeměměřictví (BEV) ve Vídni po-
kračoval v roce 2000 v redukci počtu zaměstnanců úměrně sou-
časným úkolům a vlivu informatizace většiny činností. Ředitelství
má nyní 150 zaměstnanců v odborech a odděleních všeobecné ad-
ministrativy, právních agend, personálním a vzdělávání, informa-
tiky, marketingu, ekonomiky a financování, mezinárodních vztahů
a státních hranic, účtárny. Metrologická služba ve Vídni byla re-
dukována na 100 zaměstnanců. 900 zaměstnanců působí na 41 ka-
tastrálních úřadech a v 9 úřadech pro ověřování prací. Zeměměřická
služba (převážně ve Vídni) zaměstnává 400 pracovníků v odborech
měření v geodetických sítích, dálkového průzkumu, informací
o území, kartografie, tematického katastru a publikování geoinfor-
mací.
Hlavním úkolem BEV je budovat a vést geografické databáze,

mezi něž patří:
- digitální model území (DLM),
- kartografické modely (KM),
- digitální model reliéfu,
- topografické mapy na CD-ROM (AMAP),
- databáze geografických jmen (GEONAM),
- databáze katastru nemovitostí (GDB),
- digitální katastrální mapa (DKM),
- databáze administrativních hranic,
- databáze oceňování půdy (DBE).
Zatímco v etapě naplňování jednotlivých tematických vrstev

DLM byly zejména digitalizovány ortofotomapy 1:10 000 a na ana-
lytických fotogrammetrických přistrojích vyhodnocován obsah in-
travilánu, v etapě aktualizace se nejvíce využívá digitalizovaných
geometrických plánů a měření změn technologií GPS. K aktualizaci
sídel se užívá zejména dat z digitální katastrální mapy.
Pro potřeby rakouské armády vyhotovil BEV v letech 1997-2000

191 listů topografické mapy 1:50000 v UTM a v kladu listů užíva-
ném v NATO. Od roku 2001 budou ve stejném zobrazení a kladu vy-
hotovovány i topografické mapy pro civilní účely.
Počet permanentních referenčních stanic pro aplikaci technologie

DGPS je nyní 9 (4 v působnosti BEV, 5 v působnosti družicové ob-
servatoře Graz - Lustbtihel). Další 2 stanice v Tyrolsku a Koruta-
nech budou uvedeny do provozu do konce roku 2000. Kromě toho
nabízí řada soukromých firem lokální systémy pro aplikaci DGPS
na různých místech Rakouska.
Databanku nemovitostí, vedenou podnikem Federální výpočetní

středisko, využívají prostřednictvím Intranetu katastrální úřady (41),
místní soudy (188) a daňové úřady (90), a prostřednictvím Internetu
notáři (400), úředně oprávnění zeměměřiči (250) a jakékoli osoby
vybavené příslušnou licencí.
BEV implementoval systém řízení kvality podle ISO 9001. Za-

tím 16 zaměstnanců absolvovalo čtyřtýdenní kurs kvality a 4 za-
městnanci výcvik auditorů.
Intenzivní činnost v oblasti marketingu je zřejmá zejména z no-

vého loga a jednotné výrazné grafické úpravy všech publikací. Ka-
talog služeb a výrobků je k dispozici na CD-ROM a na Internetu na
adrese: http://www.bev.gv.at.

Rusko

Rozhodnutím ruské federální vlády v září 1999 byla opět zřízena Fe-
derální služba geodézie a kartografie Ruska (Roskartografia) a ve
statutu formulovány její kompetence:
- implementace jednotné technické politiky a řízení geodetických
a kartografických činností a prací v geografickém názvosloví,

- státní dozor nad distribucí geodetických a kartografických dat, ma-
teriálů a databází,
- vytváření, uchovávání a využití geodetických a kartografických
fondů a katalogu geografických jmen,
- delimitace, demarkace a geodetická dokumentace státních hranic,
- koordinace vědecko-výzkumných prací a výroby přístrojů a po-
můcek,
- rozvoj mezinárodní spolupráce v geodézii a kartografii.
V letech 1999-2001 má být evidováno na 60 technických norem.
V roce 2000 byl zpracován Výhled rozvoje výrobních sil v Roskar-
tografii do roku 2010.
Imposantním dílem je astronomicko-geodetická síť obsahující

164 000 bodů na území Ruské federace a Společenství nezávislých
států, dokončená v 80. letech a vyrovnaná v letech 1990-91. Kromě
toho existuje Dopplerovská síť 160 bodů a prostorová síť 26 bodů.
Po společném vyrovnání byl definován nový geodetický referenční
systém SC-95. Systém S-42 již nevyhovoval současným požadav-
kům z hlediska používání technologie GPS a GLONASS (GlobaT-
naja Navigacionnaja Sputnikovaja Sistema), který byl uvolněn pro
civilní využití v roce 1997.
V evropské části Ruska mají být v letech 2000-2001 vybudovány

2 sítě metodami družicové geodézie: Základní geodetická síť a Geo-
detická síť vysoké přesnosti. Nivelační sítě I. a II. řádu ze 70. let byly
modernizovány a znovu vyrovnány do roku 2000. I. řád tvoří 47 tis.
km nivelačních pořadů, II. řád pak 342 tis. km. Střední hustota ní-
velačních bodů v obydlených částech Ruskaje 1 bodl25-30 km2. Ni-
velace v sítích III. a lY. řádu má být perspektivně nahrazena určo-
váním výšek technologií GPS (GLONASS). Gravimetrickou síť I.
řádu tvoří 1200 tíhových bodů se střední hustotou 1 bodlI 00 tis. km2.
Na 80 % území bylo provedeno letecké gravimetrické mapování
v měřítku 1:1 000 000. Velkou tradici mají opakovaná geodetická
měření pro sledování recentních pohybů zemské kůry.
V oboru kartografie je třeba zmínit, že celé území Ruské federace

je pokryto topografickými mapami od měřítka 1:25 000 do 1:1 mil.
Ve významných průmyslových a zemědělských oblastech je k dis-
pozici mapa v měřítku 1:10000.95 % měst disponuje mapami v mě-
řítku 1:5000 nebo i 1:2000. Nyní se provádí systematická údržba
a obnova těchto map v časovém intervalu odvozeném od hospodář-
ského významu zobrazeného území. V roce 2000 ještě nebylo ob-
noveno 37 % map 1:25000 a 64 % map 1:50000. Úkolem je snížit
tento podíl na 10-15 %. Pro tyto účely byly zkonstruovány nové typy
leteckých měřických komor řady AFA-TKjiž s mezinárodně zave-
deným formátem snímků 230 x 230 mm.
V bankách geografických dat je nyní již na 30 tisíc digitalizova-

ných listů topografických map, zejména úplné pokrytí měřítky
1:1 000 000 a 1:200000. Digitalizují se rovněž mapy velkých mě-
řítek pro potřeby správních orgánů a vytvářejí se jedno- i mnoho-
účelové GlS. Tematické atlasy jsou vydávány nejen tiskem, ale i na
CD-ROM.
K umožnění aplikací digitální fotogrammetrie je vyráběn přesný

skener a fotogrammetrická digitální stanice (v roce 1999 24 ks, v roce
2000 100 ks).
Kartografický program Roskartografie zahrnuje též výrobu glóbů

a plastických map, školních map a atlasů, tematických map pro jiná
odvětví státní správy a národního hospodářství, přičemž tato výroba
je financována ze státního rozpočtu.
Federální služba geodézie a kartografie uděluje licence na veš-

keré geodetické a kartografické práce prováděné jinými subjekty
a kontroluje jejich výkon prostřednictvím územních dohledacích or-
gánů. Dosud bylo uděleno více než 4 tisíce licencí vesměs nestát-
ním subjektům. Ke kontrolovaným činnostem patří např. i dovoz kar-
tografických děl ze zahraničí, která zobrazují území Ruské federace,
či zahraničních přístrojů pro autonomní určování polohy.

Národní zpráva Řecké vojenské zeměpisné služby neposkytuje kom-
plexní obraz o pokroku v oblasti geodézie, kartografie a katastru,
protože tato vojenská organizace se zabývá pouze údržbou a mo-
dernizací geodetických sítí a tvorbou topografických map středních
a malých měřítek. Za zajímavých údajů zprávy lze např. uvést, že
130 vybraných trigonometrických bodů po celém území Řecka bylo
vybaveno speciálním adoptérem k upevnění antény aparatury GPS.
Nově bylo zaměřeno 187 trigonometrických bodů podle hranice sAl-
bánií a 69 bodů podle hranice s Bulharskem. 9 aktualizovaných listů
topografické mapy 1:50 000, 2 listy mapy 1:100 000, 1 list mapy
1:500 000 a 2 listy mapy 1:1 000 000 byly sestaveny technologiemi
počítačové kartografie.
V roce 1999 bylo pořízeno 16330 leteckých měřických snímků

během 126 letových hodin. Letecké snímky poskytované i subjek-
tům v civilním sektoru byly zdrojem významné části příjmů. Pře-
kvapivé jsou vysoké tiskové náklady zejména pro vojenské účely,

http://www.bev.gv.at.
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např. 179 250 otisků z 9 mapových listů topografické mapy 1:50 000.
Pro různé (i civilní) účely bylo vytištěno 189 map ve 415 000 otis-
cích!

Příjem za prodej map veřejnému i soukromému civilnímu sektoru
dosáhl v roce 1999 17,5 mil. GRD, přičemž celkový rozpočet vý-
dajů činil 180 mil. GRD.

Pro rok 2000 byly vytyčeny tyto základní úkoly:
- urychlit revizi a vydávání map,
- prohloubit aplikace digitální kartografie ve vojenství a výuce,
- přispět ke splnění společenského požadavku Recka na vyhotovení
mapy v měřítku 1:5000,

- dále modernizovat přístroje a zařízení.

Cíle fiskálního a plánovacího roku 1999-2000 byly více než úspěšně
splněny: digitalizací 1722 map velkého měřítka (1:1250 a 1:2500)
do vektorového tvaru byla po 15 letech dokončena konverze těchto
map do digitální formy. Bylo plánováno zaměřit 70 tis. objektů po-
mocí geometrických plánů a bylo realizováno 78 671.

Pro účely údržby topografické databáze bylo zaměřeno 24 313
změn. 98,3 % objednávek na mapy velkých a středních měřítek bylo
uspokojeno během 7 pracovních dní. Prodejem výrobků bylo po-
kryto 59,9 % výdajů Ordnance Survey (plán byl 45 %).

Slovenská republika

Nejdůležitějším legislativním aktem v období od září 1999 do srpna
2000 bylo vypracování novely katastrálního zákona, její schválení
vládou Slovenské republiky a postoupení k projednání v Parlamentu.
Touto novelou má být navrácena organizační struktura resortu Úřadu
geodézie, k~ografie a katastra SR do původního stavu před rokem
1996, kdy UGKK SR řídil orgány správy katastru v okresech, jako
přímo podřízené složky nejen metodicky, ale i organizačně a eko-
nomicky prostřednictvím vlastní kapitoly státního rozpočtu.

Po dobudování Státní geodetické integrované sítě 43 bodů SLOV-
GERENET bylo zahájeno připojování vybraných 1500 bodů trigo-
nometrické, nivelační a gravimetrické sítě (ve sledovaném období
80 bodů). Pokračovala přehlídka bodů trigonometrické sítě (dosud
6500 bodů z 16544 předpokládaných).

Měření v nivelační síti I. řádu pokračovala s využitím přesných
digitálních nivelačních přístrojů (2100 km z celkem předpokláda-
ných 3160 km). Součástí informačního systému bodových polí jsou
geodetické údaje o trigonometrických bodech (dosud II 500 bodů
z celkového počtu 16500).

V popisovaném období bylo vydáno 107 listů Základní mapy SR
I: 10000, 16 listů Základní mapy SR 1:25 000, 20 listů Základní mapy
SR 1:50000 a Základní mapa Slovenské republiky 1:1 000 000 se
stínovaným reliéfem a s vrstevnicemi. Dále bylo vydáno několik
druhů tematických map Slovenské republiky v měřítku 1:400 000.
Do konce června 2000 byla naplněna databáze geografických jmen
údaji z 65 % území Slovenské republiky (51 okresů).

V oboru katastru nemovitostí byl nejvýznamnější pokrok v bu-
dování informačního systému katastru nemovitostí. Po naplnění da-
tabáze popisných informací se pozornost obrací k vektorové digita-
lizaci katastrálních map. V polovině roku 2000 pokrývaly digitální
katastrální mapy 11,5 % území Slovenské republiky, které tvoří cel-
kem 3527 katastrálních území. Ve sledovaném jednoročním období
bylo vyhotoveno 64 000 geometrických plánů, rozhodnuto o 215 tis.
vkladech a učiněno 463 tis. záznamů do katastru nemovitostí. K par-
celám zemědělské půdy bylo dosud přiřazeno 29 % bonitovaných
půdně-ekologických jednotek. Zkrátil se interval aktualizace údajů
v centrální databázi katastru nemovitostí z lokálních databází na
I týden.
Pokračovalo naplňování Základní báze pro GlS vektorizací ob-

sahu Základní mapy SR 1:10 000 (dosud 690 listů) a byla vytvoře-
na bezešvá vektorová mapa pro celé území Slovenské republiky
s úrovní podrobnosti mapy v měřítku 1:50 000. Pro účely sčítání lidu,
domů a bytů v roce 2001 byl aktualizován obsah Základní mapy SR
1:10 000 zobrazující 104 vybraná města.

Slovinsko

Slovinský zeměměřický úřad je podřizen Ministerstvu životního pro-
středí a územního plánování a řídí 12 regionálních geodetických
správa 46 detašovaných úřadů (celkem 566 zaměstnanců).
V zemi dále působí 380 autorizovaných zeměměřických firem,

z nichž 178 má oprávnění k výkonu pouze některých činností (ze
197 všech činností) a 5 firem k měření pro lesnické účely. Ve výda-
jích ze státního rozpočtu je reservována částka na veřejné zakázky,
takže Slovinský zeměměřický úřad již uzavřel 164 smluv na různé
zeměměřické činnosti. V roce 2000 činily celkové výdaje 3562 mil.

SIT; byly zčásti pokryty z programu PHARE (67,2 mil. SIT) a půjč-
kou z Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj (748,7 mil. SIT).
Vlastní příjmy činily pouze 182 mil. SIT (6,6 % výdajů ze státniho
rozpočtu).

V roce 2000 byly přijaty Národním shromážděním 2 nové zákony:
o zeměměřických činnostech a zákon o registraci nemovitostí, stát-
ních hranic a prostorových jednotek.

V období 1999-2000 se uskutečnily rozsáhlé práce na dvou pro-
jektech s mezinárodní finanční účastí:
- meziresortní projekt modernizace registrace nemovitostí kofinan-
covaný Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj;

- společný projekt Nejvyššího soudu a Slovinského soudu a Slo-
vinského zeměměřického úřadu na modernizaci pozemkového ka-
tastru a pozemkové knihy financovaný z programu PHARE.
V roce 1999 byl nově určen model geoidu z měření na 97 bodech

a vyjádřen výškami bodů sítě o mřížce 1,O'x 1,5'. K jeho využití byl
rovněž modernizován program Protva pro transformaci souřadnic
z globálního do národního geodetického referenčního systému. Pro-
bíhala geodetická údržba bodů státních hranic s Itálií, Rakouskem
a Maďarskem a na hranici s Chorvatskem jsou vyhotovovány digi-
tální katastrální mapy a ortofotomapy pro potřeby hraniční komise.
V oblasti pozemkového katastru pokračovala zejména digitalizace
katastrálních map; do konce roku bylo pokryto již 73 % státního
území! Na 40 % území jsou tyto mapy uvedeny do souladu s písem-
ným operátem. Práce podporované finančně Světovou bankou mají
být skončeny do 3 let.

Do registru budov již bylo začleněno 92 568 katastrálních území
po jejich vyšetření na místě a fotogrammetricky určeny polohy
238 141 budov na 507 mapách I :5000, což představuje 20 % pokrytí
území.

V oboru kartografie bylo v roce 1999 dokončeno zobrazení Slo-
vinska na topografických mapách 1:25 000. V navazujícím projektu
údržby se počítá s implementací digitálních technologií včetně po-
čítačové generalizace při dalším vydávání map v měřítkách 1:25 000,
1:50 000 a 1:100 000. Trvá velký zájem veřejnosti o základní mapy
v měřítkách 1:5000 a I: 10 000, které sice pokrývají celé státní území
(2545 listů respektive 257 listů), ale jejich stáří je v průměru 14 let.
Proto byla zahájena realizace projektu topografické databáze vysoké
přesnosti, která zahrne jen nejdůležitější druhy objektů, snadněji udr-
žovatelné v souladu se skutečností; jejich vektorový obraz bude kom-
binován s ortofografickým zobrazením území.

Slovinský zeměměřický úřad též vydává topografické mapy pro
potřeby armády (s dotiskem a změnou některých barev). Aby byly
respektovány standardy NATO a vyhotoven pouze jeden soubor map
pro civilní i vojenské účely, změní se u map v měřitku 1:25 000
a menších referenční systém a kartografické zobrazení na WGS84
a UTM. V roce 1999 bylo takto vydáno prvních 5 listů topografické
mapy 1:50000.

Koncem roku 1999 bylo 75 % území Slovinska pokryto digitální
ortofotomapou 1:50 000 s obrazovým prvkem 0,5 m. Současně
vzniká digitální model reliéfu s mřížkou 25 m x 25 m, který bude
dokončen v roce 2001, a to technologií radarové interferometrie ESA
(European Space Agency) z družic ERS-l a ERS-2. V roce 1999 po-
kračovalo cyklické letecké měřické snímkování 35 % území v mě-
řítku 1:17400 a 15 % území v měřítku 1:28000.

Pokračuje naplňování registru prostorových jednotek obsahují-
cího čísla domů, názvy ulic, sídel, hranice správních jednotek, ka-
tastrálních území, volebních obvodů a dalších územních jednotek.
Registr je uchováván v centrální databázi a změnová data poskytují
regionální geodetické správy a detašované úřady prostřednictvím In-
ternetu.

Spolková republika Německo

Spolkový úřad pro kartografii a geodézii (BKG) ve Frankfurtu nad
Mohanem je nositelem úkolů na federální celoněmecké úrovni
v oboru geoinformatiky a vyšší geodézie. Vyhotovuje též mapy
z území SRN v měřítkách 1:200 000 a menších. Zajišťuje integraci
geodetických sítí (polohové, výškové a tíhové) do evropských a glo-
bálních systémů. Provozuje evropské analytické středisko vyhod-
nocující data z permanentních stanic EUREF, z německé referenční
sítě GREF a z družic GLONASS. Soustřeďuje a zpracovává data
z 11 evropských výpočetních středisek, obsluhuje síť 20 perma-
nentních stanic GPS (GREF) a v rámci projektu UNIGRACE (Uni-
fication of Gravimetric Networks in Central Europe) definuje jed-
notný tíhový referenční systém pro 12 středo- a východoevropských
zemí a stanovuje transformační parametry pro národní tíhové
systémy.

Vybudování systému určování polohy pomocí družic SAPOS (Sa-
tellite Positioning Service) za příspěvku spolkových orgánů země-
měřictví významně zlepšilo národní geoinformační infrastrukturu
a umožnilo široké využívání evropského referenčního systému
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EUREF. V současné době jsou provozovány tři služby v rámci pro-
jektu SAPOS:
- služba určování polohy v reálném čase EPS s přesností 0,5 až 3 m

a vysíláním korekčních dat v reálném čase veřejnými VHF vysí-
lači,

- služba velmi přesného určování polohy v reálném čase HEPS
s přesností ID-50 mm vyžadující síť referenčních stanic ve vzá-
jemné odlehlosti ca 50 km a vysílající korekční data vlastními vy-
sílači v pásmu 2 m nebo pomocí mobilních telefonů; v současné
době je v činnosti 71 % z plánovaného počtu referenčních stanic,

- služba geodetického určování polohy s přesností ca 10 mm (GPPS),
která poskytuje uživatelům záznamy měření na referenčních sta-
nicích ve formátu RINEX pro dodatečné zpracování (postproces-
sing) a to prostřednictvím Internetu nebo telefonu.
Centrum geodat v BKG provozuje metainformační systém o do-

stupných bázích geografických dat, ze kterých jsou uživatelům po-
skytována úřední geografická data zeměměřickými úřady jednotli-
vých spolkových zemí. Tyto báze jsou součástmi celoněmeckého
Uředního topograficko-kartografického informačního systému AT-
KlS. Jde zejména o základní digitální model území DLMBasis, od-
vozené objektově orientované modely DLM 50, DLM 250 a DLM
1000, digitální topografické mapy DTK 10, DTK 25, DTK 50, DTK
250 a DTK 1000 a normalizované digitální ortofotografie 1:5000
a 1:10 000.

Pozornost se nyní soustřeďuje na cyklickou údržbu DLMBasis se
zjišťováním změnových dat z leteckých a kosmických snímků nebo
získávaných od správců tematickfch databází (např. silnice a želez-
nice). Důležitým zdrojem je též Uřední informační systém katastru
nemovitostí ALKlS.

ALKlS je koncipován Pracovním výborem zeměměřických správ
Spolkové republiky Německo (AdV) jako automatizovaný systém
integrované údržby alfanumerických i grafických dat katastru ne-
movitostí zahrnující dosavadní Automatizovanou pozemkovou knihu
(ALB) i Automatizovanou katastrální mapu (ALK).

Zvláštní pozornost je v SRN věnována řešení existující kontra-
verze mezi veřejným přístupem ke geoinformacím a opatřením na
ochranu dat.

Počet zaměstnanců Národního ústavu k I. I. 2000 činil 697 (v roce
1998 - 903 !), vzrostl naopak personál komerčně orientovaného Ná-
rodního střediska geografické informace (z 36 na 40 zaměstnanců).
Od roku 1998 pokračuje výstavba sítě 8 permanentních stanic GPS
(ERGPS) začleněných do evropské sítě více než 100 permanentních
stanic EUREF. Ve značném rozsahu jsou využívány pro přesná mě-
ření v geodetických sítích a pro vědecké účely. Do konce roku 2000
má přibýt 8 dalších a v roce 2001 ještě 4 permanentní stanice GPS.
Ve Spanělsku pokračuje realizace systému DGPSIRASANT pod ná-
zvem RECORD, jehož cílem je poskytovat navigační služby na pev-
nině i na moři s přesností v určení polohy lepší než 5 m.' Korekce
šíří referenční stanice v Madridu a v Santa Cruz de Tenerife (Ka-
nárské ostrovy); v roce 1999 byla dobudována další stanice v Palma
de Mallorca.
Pro potřeby transformace národní trigonometrické sítě do ETRF89
(European Terrestrial Reference Frame) bude v rámci projektu RE-
GENTE (1994-2001) zaměřeno technologií GPS 1078 bodů vybra-
ných tak, aby byl alespoň I na listu topografické mapy 1:50000, což
odpovídá vzájemné odlehlosti 2D-25 km. V roce 1999 se uskuteč-
nilo měření na 203 bodech. V rámci projektu INTERREG-II, finan-
covaném Evropskou unií, se uskutečnila měření technologiemi GPS,
velmi přesné nivelace a gravimetrie ke spojení a homogenizaci geo-
detických sítí Španělska a Francie v oblasti Pyrenejí.

V současné době již přešla veškerá kartografická výroba na di-
gitální technologie. Celé území Španělska je pokryto státními ma-
povými díly od měřítka 1:25 000 do 1:2000000. Většina z nich je
k dispozici nejen v papírové, ale i v rastrové a případně i vekto-
rové formě. Imposantní je statistika, podle níž do konce roku 1999
bylo vyhodnoceno 4133 listů mapy 1:25000 analytickou či digi-
tální sterofotogrametrií a 2973 listů následně editováno postupy di-
gitální kartografie. Digitální kartografická databáze 1:25 000
(BCN25) jako kartografický model bude naplněna do konce roku
2002. Digitální model reliéfu s mřížkou 25 m již pokrývá 94 %
území. Digitální kartografická databáze 1:200 000 (BCN200)
má být každoročně aktualizována, což se uskutečnilo zatím v 26
provinciích, a to přebíráním změn z digitální topografické mapy
1:25000.

Pokračuje výroba ortofotomap 1:500 000, 1:250000 a I: 100 000
z multispektrálních snímků z družice Landsat 5 a rovněž výroba di-
gitálních barevných ortofotomap v pracovním měřítku 1:25000 nebo
1:10 000.

Národní středisko geografické informace rozšiřuje komerční ak-
tivity např. otevřením 10 specializovaných prodejen "Dům mapy"
v různých španělských městech, rozšiřováním sítě vlastních kiosků
v regionálních a provinčních úřadech a intenzivní spoluprací s mnoha
knihkupci. Středisko též vydává licence na další využití a šíření geo-
grafické informace a dbá o dodržování autorských práv ke karto-
grafickým dílům vytvořeným v působnosti Národního zeměpisného
ústavu.

Po zavedení nových technologií (zejména GPS) do katastrálního mě-
ření a rekvalifikace personálu vykázal odbor katastrálních služeb
Státního zeměměřického úřadu poprvé zisk ve svém hospodaření (27
mil. SEK), čímž se významně podílí na kladném výsledku hospo-
daření celého úřadu v roce 1999 (43 mil. SEK). Rovněž odbor Po-
zemková a geografická informační služba byl úspěšný, když zavedl
některé inovace zajišťující větší komfort pro zákazníky a dochvil-
nost. Jde zejména o službu "Tisk katastrálních map na vyžádání"
s dodávkou během několika dní, otevření Střediska map na Internetu
(www.kartbuteken.se). které akceptuje platby kreditními kartami
a otevření Vizualičního střediska, které poskytuje trojrozměrný ma-
pový obraz švédského území pro plánování a presentační účely.

Státní zeměměřický úřad dodává geografická data a mapy pro po-
třeby armády a spolupracuje na tvorbě Národní silniční databáze
(1999-2000). Aktuální geografická data jsou využívána v elektro-
nických systémech pro navigaci vozidel a pro potřeby záchranné
služby. Pro rozšíření prodeje papírových map má nesporný význam
sjednocení a barevné rozrůznění typů mapových děl: žlutá série -
katastrální mapy, zelená série - topografické mapy, modrá série -
silniční mapy, červená série - přehledové mapy.

Pokračuje transformace katastrálních map do digitální formy.
Okresy Vástmanland a Blekinge jsou prvními, kde byly papírové ka-
tastrální mapy oficiálně nahrazeny.digitálními.

V roce 1999 zaměstnával Státní zeměměřický úřad 2100 pracov-
níků (včetně komerční složky Metria). Průměrný věk byl 46 let,
u nově přijímaných zaměstnanců 34 let. V průměru absolvoval každý
zaměstnanec 7,4 dní odborného školení.

Výdaje švédské zeměměřické a katastrální služby byly z 34 %
kryty příspěvkem ze státního rozpočtu, do příjmů úřadu se však za-
počítávají poplatky za služby katastru nemovitostí.

Svýcarsko

Federální topografický úřad (Swisstopo) je od roku 1999 zodpo-
vědný nejen za budování geodetického referenčního rámce a vydá-
vání topografických map v měřítkách 1:25 000 a menších, ale i za
financování a dohled nad veškerým měřením pro účely katastru ne-
movitostí, které je ve Švýcarsku zajišťováno kantonálními a měst-
skými úřady a soukromými firmami. Stav katastrálního mapování
byl koncem roku 1999 následující: na 10 % území digitální katast-
rální mapy, na 54 % území analogové katastrální mapy v souladu
s registrem Pozemkové knihy, 3 % území tvoří jezera, 20 % horské
masivy ještě nemapované a na zbytku území jsou dosud provizorní
analogové katastrální mapy. Federální vláda dotuje realizaci katast-
rálního mapování částkou 35 mil. CHFR ročně. V roce 2000 se po-
dílel Swisstopo na obnově katastru v Kosově leteckým snímková-
ním v měřítku 1:24000 v extravilánech a 1:12 000 ve městech
a vyhotovením barevných ortofotomap.

Základním digitálním modelem území Švýcarska je databáze
VECTOR25 vznikající digita1izacíobsahu topografické mapy 1:25 000.
Dosud byly zcela naplněny vrstvy komunikace a vodstvo, ostatní
pouze ze 60 %. Databáze o 8 vrstvách bude naplněna do konce roku
200 I. Na celém územi je již k dispozici generalizovaný digitální mo-
del VECTOR200, který má 6 tematických vrstev. Digitalizací admi-
nistrativních hranic z topografické mapy 1:25 000 vznikla databáze
GG25 (Gemeinde Grenzen).

Všechny 3 popsané databáze jsou bezešvé a od roku 2000 budou
aktualizovány, přičemž cyklus údržby bude diferencován podle frek-
vence změn určitých objektů (silnice, sídla). Topografické mapy bu-
dou i nadále obnovovány v cyklu 6 let na základě vyhodnocení změn
z leteckých snímků v měřítku 1:30000.

Pokračuje budování celostátní sítě 25 permanentních stanic GPS
(AGNES); do konce roku 2000 bude v provozu 21 stanic, zbylé bu-
dou zřízeny v roce 2001. Tato síťumožňuje mj. provoz systému SWI-
POS, který nabízí uživatelům tři produkty: určení polohy v reálném
čase s přesností I-10m pro potřeby navigace vozidel (swipos- NAV),
určení polohy s následným použitím korekcí pro dosažení polohové
přesnosti O, I-I m při sběru dat pro geografické informační systémy
(swipos-GlS) a konečně swipos-GEO pro geodetická měření s po-
lohovou přesností 0,01-0,1 m.
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Hlavní velitelství pro mapování při Ministerstvu obrany zajišťuje bu-
dování geodetických sítí, fotogrammetrické mapování, kartografické
činnosti a tvorbu geografických informačních systémů.
Turecká národní základní síť stanic GPS (TNFGN) byla vybudována
v letech 1997-2000 a obsahuje 600 bodů. Asi 15 % tvoři vybrané
body trigonometrické sítě I. a II. řádu, které umožňují určení trans-
formačních parametrů mezi používaným národním referenčním
systémem ED50 (European Datum 1950) a mezinárodním ITRF (In-
ternational Terrestrial Reference Frame). Asi 30 % bodů je připojeno
přesnou nivelací k základní nivelační síti; umožňují zpřesnit definici
geoidu na území Turecka. Každý bod sítě TNF GN bude určen geo-
centrickými souřadnicemi, jejich časovými změnami (vzhledem
k výrazné tektonické aktivitě v některých částech Turecka), orto-
metrickou výškou a výškou geoidu. Vzájemná odlehlost stanic GPS
je mezi 15 km v horách a 65 km v rovinatém území. Turecká ná-
rodní síť permanentních stanic GPS bude obsahovat 16 stanic. Za-
tím je v provozu 6 stanic.

Technologie DGPS (Differential GPS) se začala používat k za-
měřování změn při obnově topografických map. Velká pozornost je
věnována tvorbě ortofotomap v měřitkách 1:25 000 až 1:250000
z černobílých i barevných leteckých snímků a ze skenovaných ob-
razových dat z kosmických nosičů. Digitální technologie jsou ve
stále větší míře používány pro sestavení i tisk topografické mapy
1:25 000, pokračuje výzkum v oblasti automatizované kartografické
generalizace. Databáze geografických jmen pro mapy malých měří-
tek obsahuje 135 tisíc záznamů vybavených též zeměpisnými
a UTM-souřadnicemi s přesností na 1 km.

V oblasti bází geografických dat byla ukončena tvorba digitální
vrstevnicové mapy Turecka v měřítku 1:25 000. Státní mapová díla
v měřítkách 1:50000, 1:100 000, 1:250000, 1:500 000 a 1:1000
000 jsou k dispozici v rastrové formě na celém státním území. Byly
zahájeny studie způsobů vytvoření národních topografických data-
bází ve vektorové formě, obsahem odpovídající mapárn 1:25 000
a 1:250000.

Ukrajina

Zpráva z roku 2000 doplňuje první údaje o ukrajinské geodetické,
kartografické a katastrální službě uveřejněné v [2].

Od prosince 1999 je ústředním orgánem Hlavní odbor geodézie,
kartografie a katastru při Ministerstvu životního prostředí a přírod-
ních zdrojů Ukrajiny. Jeho úlohou je řídit, organizovat a koordino-
vat geodetické, geodeticko-astronomické, kartografické, gravime-
trické, topografické a zeměměřícké práce ve státním zájmu, letecké
měřické snímkování a katastrální mapování. Hlavní odbor má 33 za-
městnanců a řídí činnost 34 podniků s 2400 zaměstnanci. Činnost
vyvíjí ve třech jednotkách: geodetické a kartografické, katastrální
a státního geodetického dohledu a udělování licencí (úředních opráv-
nění).

Krytí výdajů ze státního rozpočtu je kriticky nedostatečné, proto
hrají důležitou úlohu vlastní příjmy z prodeje kartografických děl
a také z prodeje tuzemsky vyráběných fotogrammetrických analy-
tických a digitálních stanic i opticko-mechanických geodetických
přístrojů a pomůcek.

Základní síť stanic GPS tvoří 15 bodů, kromě toho bylo techno-
logií GPS zaměřeno 250 bodů astronomicko-geodetické sítě I. řádu.
Celé státní území je pokryto topografickými mapami v měřítkách
I: 10 000 až 1:1 000 000. Ve městech a průmyslových aglomeracích
jsou k dispozici mapy 1:5000, I :2000 nebo i 1:1000 se zákresem
technické infrastruktury. Mapy jsou však zastaralé - 60 % jich bylo
vytvořeno před 10 lety nebo ještě dříve. Aby bylo dosaženo cyklu
údržby 5 let, bylo by třeba každoročně revidovat 14000 mapových
listů! Současné kapacity však stačí na 3000 mapových listů.

V poslední době byly vytvořeny digitální vektorové mapy Ukra-
jiny s 30 tematickými vrstvami v měřítku 1:200 000 a 1:500 000.
Privatizace půdy a vytvoření informačního systému katastru nemo-
vitostí vyžadují perspektivně pořídít víceúčelové mapy v měřítkách
1:5000 až 1:000 na celém území.

Z programu zahraniční pomoci je nejefektivnější švédská sou-
činnost na pilotních projektech budování systému registrace vlast-
nických práv k nemovitostem a objektů katastru nemovitostí nebo
projekt výstavby národní geoinformační infrastruktury.

Velká Británie

Od 1. dubna 1999 se stala britská zeměměřická služba Ordnance
Survey hospodářskou organizací s výdaji i příjmy nezávislými na
státním rozpočtu. Pro financování neziskových geodetických a kar-
tografických prací byla uzavřena s vládou dohoda o mapovacích
službách v národním zájmu (NIMSA), která pokryla ve finančním

roce 1999-2000 15,7 % příjmů. Tržby za digitální kartografické
produkty představovaly 38,9 % příjmů, za prodej licencí k využití
státních mapových děl 26,5 %, za prodej papírových map a atlasů
13,1 % a za konsultační služby 5,8 % příjmů, které dosáhly celkem
f: 100 mil.

Prostředky získané v rámci NIMSA umožnily např. realizovat vel-
koplošné letecké měřické snímkování pro aktualizaci map velkých
měřítek v extravilánu. Byl vydán velký počet mapových listů série
Explorer 1:25 000 a série Landplan 1:10 000. Bylo dosaženo úpl-
ného pokrytí Velké Británie třírozměrným digitálním modelem reli-
éfu LandFrom PROFILE. Nové výrobky představuje interaktivní at-
las Velké Británie, barevná rastrová mapa 1:200 000, rejstřík
geografických jmen na mapách 1:50000 a série školních nástěnných
map. Kromě toho bylo vydáno mnoho revidovaných titulů, např.
uličních atlasů a autoatlasů.

On-line mapovací služba Get-a-Map je počátkem elektronického
obchodu s mapami. Ceny geografických dat se snižují a zjednodu-
šují se podmínky pro získání licence k užití státních mapových děl.
S orgány mistní samosprávy a správci sítí jsou uzavírány dohody
o poskytování geografických informací. Ordnance Survey vlastní
akreditaci Investors in People (liP) a IS0900 I. Znovu je třeba opa-
kovat, že britská Ordnance Survey je předobrazem národních ma-
povacích služeb ve 3. tisíciletí.

Ing. Jiří Šíma, CSc.,
ČÚZK
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75 let Kartografického institutu ETH
Zíirich

Dne 6. října 2000 se konalo na ETH (Eidgenosische technische
Hochschule) v Ziirichu slavnostní kolokvium k 75. výročí vzniku
Kartografického institutu této prestižní švýcarské vysoké školy, které
bylo spojeno se 40. výročím vzniku švýcarského národního atlasu
a s podzimním zasedáním Svýcarské kartografické společnosti. Jed-
nání kolokvia se zúčastnila řada zahraničních delegací, mezi nimi
i zástupci České republiky (ČR) doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.
(předseda Kartografické společnosti ČR) a Ing. Jana Utíkalová, dok-
torandka katedry mapování a kartografie Fakulty stavební ČVUT
v Praze.

Po slavnostními zahájení vystoupila s úvodním referátem paní
Viola Imhofová, manželka zakladatele institutu prof. Eduarda Im-
hofa, který byl prvním presidentem ICA (International Cartogra-
phic Association). Zmínila se o historii této vysoké školy, kde učili
např. prof. Johannes Wild (1814-94) a prof. Fridolin Becker
(1854-1922). K posledně jmenovanému nastoupil E. Imhof jako
asistent v r. 1919 a převzal po něm od r. 1922 přednášky v oboru
"Kresba plánů a map" a "Topografie". Dne I. října 1925 byl E. Im-
hof jmenován mimořádným profesorem ETH a založil zde Karto-
grafický institut, který řídil až do svého odchodu do důchodu v r.
1965. Prof. E. Imhof má velké zásluhy o rozvoj světové kartogra-
fie, především v oblasti znázorňování výškopisu na mapách. Je za-
kladatelem tzv. "švýcarské kartografické školy", která byla zamě-
řena zejména na znázorňování vysokohorských terénů a na kresbu
skal. K jeho základním dílům patří publikace "Kartographische Ge-
liindedarstellung" (Berlin, 1965). Jeho nástupcem se stal prof. Dr.
h. c. Ernst Spiess, za jehož vedení se rozšířily výzkumné kapacity
institutu. Ty byly zaměřeny především na rychlý rozvoj analogo-
vých a digitálních technologií kartografických a polygrafických
prací. V r. 1996 převzal řízení institutu prof. Dr. Lorenz Hurni. In-



s~it~t ~á v so~časné ?~,?ě 20 vědeckých a pedagogických pracov-
mk~ ~Jeho, vyzkumna cmnost se soustřeďuje na geografické infor-
macm systemy (GIS), kartografické znázorňování a vizualizaci a na
multimediální kartografii.
V referátu J. Blihlera (ETH) byly podány informace o mapo-

vých sbírkách Švýcarska, které jsou rozmístěny celkem v 60 kni-
hovnách. Na ETH byla vytvořena z podnětu prof. E. Imhofa ma-
pová s.bír~a, která obsahuje asi 300 000 topografických
a te?1atIcky:?, map. Jde především o t~štěné topografické mapy
a plany v mentku I : 5000, topograficke mapy Evropy I : 50 000
a ostatních světadílů v měřítkách I : 100 000 a menších. Sbírka
obsahuje např. i 40 000 topografických map I : 24 000 z území
UvSA.pále jsou ve sbírce ~rchi~ovány různé typy tematických map
vcetne map mlmozemskych tele s, národní atlasy a atlasy světa
a geogr,afické pub~ikace. V digitální podobě je k dispozici topo-
graficka mapa Švycarska I : 100000 a atlas Švýcarska na CD-
ROM. Dále má knihovna k dispozici plány měst a geologické mapy
na CD-ROM, digitální mapu světa I : I mil. a další. Vede též me-
tadata o mapových fondech. Bližší informace lze získat na inter-
netových adresách www.maps.ethz.ch resp. www.kartenkata-
loge.weltweit. K zajímavostem patří virtuální knihovna E. Imhofa
(www.maps.ethz.ch/imhof.html). Bližší informace o činnostech
knihovny jsou k dispozici na adrese maplib@library.ethz.ch.
Odpolední jednání kolokvia bylo zahájeno podrobnou informací

o národním atlasu Švýcarska. Jeho I. vydání realizoval v letech
1965-:78 prof. E. Imhof, 2. vydání připravili v letech 1978-97 prof.
E; ~pless ~ pr?f. L. H.u~ll. Y.f., I?95 byl zpracován projekt 3. vy-
dam, ktere predpoklada dlgltalm zpracování atlasu a doplnění
3D map. V r. 1998 byla zpracována nabídková verze atlasu a došlo
k zadání realizace projektu, který je financován formou bankovního
úvěru. V r. 2000 byl titul zpracován jako "Atlas der Schweiz - in-
~eraktiv", verze 1.0 v 5000 kopiích na CD-ROM, které byly během
Jednoho měsíc~ v>,prodány.V současné době se připravuje verze 2.0.
Projekt zahrnuje I zpracování atlasu v multimediální podobě s mož-
ností animací, vyhledávání, dotazů na data, prostorového a časového
srov~áván.í,a ~atové analýzy. S~avvýzkumných prací a výhled tvorby
multimedJalm podoby atlasu, Jehož zpracování se předpokládá v le-
tech 2000-2009, je zveřejněn na adrese http://www.atlasder-
schweiz.ch.
Další referát B. Schneiderové byl zaměřen na funkce GIS v mul-

timediálních atlasech a na vzájemné vazby mezi GIS a těmito atlasy.
POJ~dn~nobylo o ~ískáván.~~~fo.rmacík jednoduchým i logickým te-
matlckym dotazum. BhzSl Informace lze nalézt na adrese
http://www.karto.ethz.c.h/research/researchll.html. V následujícím
referatu se Ch. Hiiberlmg a A. Terribilini zabývali problematikou
~artografie ,a 3-D vizualizací modelů v šikmém pohledu, doplněných
ln.tew~vanyml,obJekty (vodstvo, porost, sídla, dopravní sítě, jedno-
thv~ vyznaI;me objekty, hramce). Výsledkem zpracování mohou být
bud statlcke prezentace (tiskem) nebo dynamické prezentace (na ob-
razovce). Bližší informace lze získat na internetové adrese
w~w.karto;ethz.ch/forschung. Mapami na Internetu se zabývali ve
s,:em refera.tu A. Neumann a St. Riiber. S výsledky jejich výzkum-
nych prací Je možno se seznámit rovněž na výše uvedené interne-
tové adrese.
Následující blok referátů byl zaměřen na vývoj software na ETH.

Ch. Br~n~enberger se ve svém referátu zabýval kartografickými zo-
brazen~l!ll a pr,ogr~mel?,KAPI~O, který byl vyvinut již před 20 lety
a u~oznuJe vypocty Sltl, analyzy zkreslení a transformace geogra-
fickych dat. E. Hutzler a Prof. L. Hurni pojednali v následujícím re-
ferátu o možnostech kresby skal v programu FreeHand a B. Jenny
o možnosti analytického stínování terénu.
vZávěrečný ~~fe~átPro!. E. Spiesse vbylzaměřen na redakční práce

P,rI ~pracov~m svysar,skeho atlasu sveta. Atlas byl zpracován v digi-
talm podobe s vyuzltlm programů firmy Intergraph doplněných ně-
kterýmI programy vyvinutými na ETH (KAPRO, DIAMANT, THE-
MAP). Atlas byl vydán v tištěné verzi v dubnu 1993 v celkovém
nákladu 100000 výtisků (z toho 86 000 v německé, 12000 ve fran-
cou}ské a 2?~0 v italsk~ verzi~:Y ~. 1998 byly zahájeny přípravy
dalslho vydam atlasu sveta rozslreneho o 16 mapových stran s pří-
loho~ .naC~-RO~. Pro účely výuky byly zpracovány i němé mapy,
ktere Je mozno stahnout z mternetové adresy http://www.educeth.
ethz. chfgeographie/wel tatlas.

Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.,
katedra mapování a kartografie Fakulty stavební ČVUT v Praze

Seznam diplomových prací obháje-
ných na Fakultě stavební VUT v Brně
posluchači oboru geodezie a karto-
grafie ve studijním roce 1999-2000

BLAŽE,K, P.: Zpřesněné vyhodnocení GPS měření.
ČEFELINOvA, L.: Zaměření stavebních objektů pro účely rekon-
strukce.

DAŇKOvA, Š.: Analýza dat měřených metodou GPS v brněnské
síti.

DOHNAL, Z.: Testování univerzálního elektronického přístroje
LEICA TC 1700.

DVORSKÝ, P.: Využití pozemní fotogrammetrie při určování geo-
metrického tvaru ocelové konstrukce a porovnání vyhodnocení
s geodetickým zmněřením.

FIAL~, M.: Měření výškových rozdílů pomocí GPS.
HANAK, Y.: Měření posunů pomocí GPS.
HAŠA, J.: Vyhotovení digitalizované katastrální mapy při obnově
katastrálního operátu přepracováním.

HAŠA, M.: Testování gravimetru SHARPE.
HORNYCHOVA, J.: Testování univerzálního elektronického pří-
stroje Topc9n GTS 6A.

H~BAČ: P.: Učelová mapa pro rekonstrukci staveb v zaplaveném
uzeml.

HROBAŘOvA, L.: Kalibrace kamer pro blízkou fotogrammetrii.
CHLUB NA, A.: Testování digitálního nivelačního přístroje.
CHRISTMANN, R.: Vyhotovení dokumentace skutečného prove-
den} staveb telekomunikačních sítí s využitím kódového měření.

CHVATALOvA, M.: Vyhotovení dokumentace skutečného prove-
dení staveb telekomunikačních sítí s využitím kódového měření.

KAPI~US, J.: Vliv vodní hladiny na nivelační záměru.
KOMURKA, P.: Tvorba digitálního orientačního plánu města Olo-
mouc.

KOTULAN, B.: Vyhotovení digitálních účelových map pomocí kó-
dového měření.

KRůTA, T.: Návrh makrojazyka pro popis obecné úlohy vyrovnání.
KULIČ, J.: Rekonstrukce přídělů v k. Ú. Podhradí.
M1ČEJ(, I.: Gravimetrické mapování.
NOVY, Z.: Pře~né metody GPS měření.
OČ~N.AŠKOVA, A.: Převod sáhové katastrální mapy na mapu digi-
talm.

PARMA, P,: Kalibrace velkoobjemových nádrží.
PIKALOVA, y: Modifikace programu pro tvorbu kartogramů.
POPELKOVA, M.: Vyhotovení geodetické části dokumentace sku-
tečného provedení stavby plynovodu v obci Domanín.

ROZKOŠNA, D.: Aktualizace a přepracování digitálních orientač-
ních plánů měst Vsetína a Valašského Meziříčí.

SIROTEK, J.: Problematika lokalizace povrchových krasovýchjevů
vázaných na systém Amatérské jeskyně.

ŠILAR, P.: Analýza novoměřického mapování.
ŠILER, D.: Tvorba digitálního modelu terénu v lokalitě CHKO Mo-
ravský kras.

ŠVEC, Y.: Obnova SGI přepracováním.
URBAN, L.: Přesnost astronomické orientace z měření na Slunce
s využitím totální stanice Leica TS 1500.

VAŠENDA, L.: Souřadnicové vyrovnání bodů určených pomocí
GPS a totálních stanic.

VAšlčEK, M.: Hodnocení vývoje krajiny s využitím analogových
grafických podkladů.

VAVŘlNA, R.: Digitální katastrální mapa k. Ú. Bojanovice u Zlobic.
VEČERE, M.: Testování elektronického univerzálního přístroje
Leica Wild TC 1700.

VRANKOvA, E.: Technologie geodetického měření stavebních ob-
jektů pro účely rekonstrukce.

VYKOUKAL, O.: Rastrové digitální mapy jako zdroj lokalizačních
údajů.

ZAPLETAL, M.: Přesnost astronomické orientace z měření na Po-
lár~u s využitím totální stanice Leica TS 1500.

ZEMANKOvA, P.: Geometrický plán pro místní komunikaci a vy-
budování bodového pole v obci.

, Ing. Helena Ryšková,
Ustav geodezie FAST VUT v Brně

http://www.maps.ethz.ch
mailto:maplib@library.ethz.ch.
http://www.karto.ethz.c.h/research/researchll.html.
http://www.educeth.
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