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Príspevok k štruktúre nebeských
a terestrických priestorových
súradnicových systémov

Súčasná filozófia nebeských a terestrických priestorových súradnicových systémov. Príčiny zmien nebeských a terestrických
súradnicových systémov. Diagramová štruktúra nebeských a terestrických súradnicových systémov založená na definovaní začiatku súradnicového systému a až naň nadviidzujúce triedenie podfa základných rovín a smerov. Charakteristické vlastnosti
astronomických, orbitálných a terestrických súradnicových systémov. Konvenčné referenčné systémy, ich triedenie, vlastnosti
a význam. Nadviiznosť konvenčných terestrických referenčných systémov na terestrické systémy. Základné charakteristiky najznámejších konvenčných terestrických a nebeských referenčných systémov. Parametre orientácie Zeme a ich význam. Stromová
štruktúra nebeských a terestrických systémov.

Present state of the art of celestial and terrestrial space co-ordinate systems. Reason of changes of celestial and terrestrial
co-ordinate systems. Diagrammatic structure of celestial and terrestrial co-ordinate systems based on defining origin of the
co-ordinate system and subsequent classification according to basic planes and directions. Characteristic features of astronomic, orbital and terrestrial co-ordinate systems. Final reference systems, their classification, feature and importance.
lnteraction between conventional terrestrial reference systems and celestial reference systems. Earth 's orientation parameters and their meaning. Tree structure of celestial and terrestrial systems.

Geodézia prešla vďaka pokroku vedy a techniky v posledných 50 rokoch búrlivým rozvojom. Na Zem sa dnes pozeráme ako na fyzikálne teleso. Progres v technických a prírodných vedách podnietil vznik nových odborov i v geodézii.
Vznikla kozmická, resp. družicová geodézia, geoinformatika
a iné.
Vo vedeckých publikáciách či na stránkach odborných časopisov sa čoraz častejšie objavujú úlohy z rozličných oblastí geodézie, ktoré ako prostriedok na ich vyriešenie používajú priestorové súradnicové systémy. Pretože tematika
súčasných úloh geodézie nie je a ani nemaže byť presne ohraničená rámcom jednej vednej disciplíny, problémy geodetickej astronómie sa prelínajú s problémami astronómie, geofyziky, kozmickej, resp. družicovej geodézie. Každá z týchto
disciplín používajej najviac vyhovujúci súradnicový systém.
Ich vzájomný prienik vyplýva zo spoločných fyzikálnych
a matematických základov.
Úmerne kvalite úloh narastá aj počet súradnicových systémov, či už nebeských alebo terestrických. Na druhej strane
klesá ich prehfad, stráca sa systematické delenie, o to viac
i vzťahy medzi nimi. Preto nie sú výnimočné prípady, kedy
čitatefovi, ktorý dostal do rúk aktuálnu zahraničnú alebo domácu geodetickú literatúru zaoberajúcu sa súradnicovými
systémami a prevodmi medzi nimi, desiatky skratiek najraznejšieho druhu zahmlia podstatu, ba niekedy sa zdá, že
systém skratiek je neprehfadný aj pre samotného autora
článku.

Ciefom príspevku je vytvoriť štruktúru systémov tak, aby
sa i čitatefovi - geodetovi, ktorý sa nezaoberá danou problematikou, vytvoril syntetický pohfad na priestorové súradnicové systémy. Nejde nám o detailnú definíciu rovín a smerov systémov a vabec už nie o definíciu a matematickú
formuláciu vzťahov medzi nimi. Prioritou je genéza a ich vzájomná nadvaznosť.

2. Súčasná filozofia nebeských a terestrických
priestorových systémov
Polohu fubovofného bodu v priestore mažeme určiť pravouhlými alebo sférickými (polárnymi) súradnicami priestorových súradnicových systémov. Priestorové súradnicové
systémy mažeme rozdeliť do dvoch základných skupín: nebeské a terestrické. Charakteristickým znakom nebeských je,
že ich základné roviny a smery, sú v zásade orientované na
útvary v priestore, ktoré sú nehybné alebo sa rovnomerne pohybujú, pričom ich pohyb je vefmi malý. Vyjadrujeme nimi
polohu kozmických telies v priestore. Základné roviny
a smery terestrických súradnicových systémov sú zasa spojené so zemským telesom a spolu s ním rotujú. Slúžia prevažne na určenie polohy bodu na zemskom povrchu, na geoide ako najvernejšej aproximácii zemského telesa, alebo na
priradenom referenčnom elipsoide.
Nebeské a terestrické súradnicové systémy podliehajú
zmenám, ktorých príčinou sú:
- gravitačné sily telies slnečného systému, najma Mesiaca
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a Slnka, ktoré posobia na sféroidický zvyšok rotujúcej
Zeme,
- tektonické pohyby zemských blokov,
- slapové javy prejavujúce sa v spomafovaní rotácie Zeme,
osciláciámi hlavnej osi zotrvačnosti a poklesom geoidu na
póloch a jeho vydutím na rovníku, čo ovplyvňuje hlavný
moment zotrvačnosti,
- zmeny hladiny podzemných vod, pohyby súvisiace s odfadňovaním, lokálne nestability, seizmické a vulkanické
efekty, variácie geocentra ...
Uvedené priestorové zmeny súradnicových systémov sú
funkciou času. Čas sa tak stáva doležitým parametrom časopriestoru. Zvlášť doležitá je časová závislosť pri vzájomnom prepojení nebeských a terestrických systémov. O tomto
probléme sa ešte zmienime.

3. Struktúra nebeských a terestrických
systémov podfa polohy stredu sféry

súradnicových

Priestorový súradnicový systém tvori jeho začiatok (stred
sféry), hlavný smer a hlavné roviny. Tieto súčasne určujú i polohu pravouhlého priestorového súradnicového systému.
K vytvoreniu štruktúry súradnicových systémov je možné
pristúpiť z dvoch hfadísk: triediť systémy podfa základných
smerov a rovín, alebo podfa stredu sféry. V učebniciach sú
spravidla súradnicové systémy usporiadané podfa základných smerov a rovín. Vytvorenie štruktúry súradnicových
systémov na základe ich smerov a rovín sa ukazuje menej
prehfadným, postupne s ich rastúcim počtom sa opať stráca
princip a štruktúra nie je tak jednoznačná ako v pripade, keď
je založená na definovaní začiatku súradnicového systému
a až naň nadvazujúce triedenie podfa základných rovín a smerov. Z uvedeného dovodu predkladáme čitateIovi štruktúru
vytvorenú podfa začiatku súradnicovej sústavy. Obr. 1 znázorňuje podrobnú diagramovú štruktúru nebeských a obr. 2
terestrických súradnicových systémov.
Z obr. I je zrejmé, že nebeské súradnicové systémy možu
mať začiatok v strede Slnka (heliocentrum), resp. v ťažisku
slnečného systému (barycentrum), v ťažisku Zeme (geocentrum) alebo na povrchu Zeme (topocentrum). Rozdiel poloh
barycentra a heliocentra, vzhIadom na vzdialeností telies
(hviezd) od uvedených začiatkov súradnicových sústav,je zanedbatefný. Z tohto dovodu sa oba začiatky nebeských systémov v mnohých pripadoch stotožňujú. Systémy majúce spoločný začiatok sú rozčlenené podIa základných rovín
a smerov (rovníkové, ekliptikálne, horizontálne). Pretože súradnicové systémy nie sú v priestore nemenné, ale podliehajú časovým zmenám, čas je ďalším faktorom zohfadneným
pri štrukturalizácii systémov. Ide o zmeny vyvolané gravitačnými silami telies slnečného systému, zmeny sposobené
fyzikálnymi javmi, či vyplývajúce z vlastného pohybu telies
vo vesmímom priestore. Preto každý zo systémov má modifikácie v závislosti od času a v závislosti, či poloha základných rovín a smerov je ovplyvnená iba precesiou, alebo i nutáciou. Ak iba precesiou, vtedy uvažujeme iba stredné polohy
pólov, rovníka, ekliptiky a jamého bodu a systém sa nazýva
stredným. Ak sú ovplyvnené i nutáciou, ide o skutočné polohy a systém sa nazýva pravý. Každý systém je označený
symbolom S s indexom. Na dokreslenie, na obr. 3 sú znázomené súradnicové systémy So a SI s ich základnými rovinami a smermi. Význačné body, resp. roviny a ich charakteristiky sú vyjadrené nasledujúcimi symbolmi: P - svetový
pól; Pe - pól ekliptiky; r- svetový rovník; Y - jamý bod; Esklon ekliptiky; Hv - kozmické teleso (hviezda); a, 8- rovníkové súradnice Hv; x, y, z (nie však - z) - osi pravouhlého

súradnicového systému. Index - označuje, že ide o strednú
polohu, o - polohu v čase To, I - polohu v čase T.
Charakteristickým znakom astronomických 2, rovníkových systémov bez ohfadu ich začiatkuje, že zdanlivo rotujú
s nebeskou sférou ako odraz skutočnej rotácie Zeme, To
preto, ako sme už uviedli, že sú pevne spojené so sférou,
Zmeny súradníc nebeských astronomických systémov
sposobujú rozne javy, a to v závislosti od začiatku systému,
Zmeny súradníc heliocentrických systémov sposobuje pohyb
samotného systému (precesia a nutácia) a vlastný pohyb kozmického telesa. Súradnice geocentrických systémov sú
ovplyvnené i fyzikálnymi javmi ako ročná aberácia, ročná
paralaxa a gravitačný ohyb svetla a súradnice topocentrických systémov i dennou aberáciou, dennou paralaxou a refrakciou. Prednosťou orbitálnych súradnicových systémov
oproti astronomickým je, že umožňujú vyjadriť nielen polohu kozmických telies v priestore, ale aj tvar ich dráhy. Zdanlivo rotujú so sférou až na rotujúce, ktoré sa otáčajú spolu
s kozmickým telesom,
Terestrické súradnicové systémy tvoria tri hlavné skupiny,
Pre skupinu astronomických zemepisných súradníc je typické, že súradnice bodu sú vztiahnuté k zvislici určitého
miesta, rovine rovníka, greenwichskému meridiánu a rotačnej osi prislušného geopotenciálneho telesa, Súradnice
v systéme astronomických zemepisných súradníc stredných
(SAS) sú svojím sposobom jedinečné, pretože súradnice konkrétneho bodu na povrchu Zeme nemenia svoju hodnotu, Terestrické systémy zemského telesa sú vztiahnuté k okamžitému alebo strednému pólu Zeme, prislušnému rovníku
a greenwichskému meridiánu, Terestrické systémy náhrad-
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ných telies využívaJú základné smery a roviny absolútneho
alebo referenčného elipsoidu. Z nich najčastejšie sa používa
systém geodetických zemepisných súradníc, v ktorom poloha bodu sa vzťahuje k normále príslušného elipsoidu a pravouhlý, ktorého os +x je definovaná priesečníkom geodetického greenwichského merídiánu s rovinou geodetického
rovníka a os +z smeruje do pólu príslušného elipsoidu. Os
+y dotvára pravotočivý karteziánsky systém.

4. Konvenčné referenčné systémy
Finálnu skupinu v štruktúre systémov na obr. 1 a 2 tvoría
konvenčné referenčné systémy. SÚ to globálne priestorové
systémy, služiace na vyjadrenie polohy bodov, buď v kozmickom priestore alebo na zemskom telese. Preto sa tiež delia na nebeské a terestrické. Základné parametre systému, ako
začiatok, smer osí, mierka a pod. sú stanovené dohodou a realizované príslušnými referenčnými rámcami. Termín "rámec" (z anglického "frame") sa chápe ako sieť opomých bodov. Konvenčné referenčné systémy musia spíňať viaceré
kritéria, s ciel'om definovať také systémy, ktoré by v prípade
konvenčných nebeských referenčných systémov boli pevne
spojené s relatívne nehybnými objektmi v kozmickom priestore a v prípade konvenčných terestrických referenčných
systémov so zemským telesom. Pretože sledujeme ciel' ukázať ich anabázu vzniku a začlenenia v štruktúre, nebudeme
sa ich definíciou a realizáciou zaoberať detailne. V tomto
smere odkazujeme čitatel'a na literatúru, predovšetkým zahraničnú, [3], [10] a [11]. Problematikou sa zaoberá aj prís-
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pevok [2] uverejnený na stránkách tohto časopisu, a tiež študijná literatúra, napr. [5], [6].
K najznámejším konvenčným terestrickým referenčným
systémom (Conventional terrestrial reference system CTRS) patrí:
- BIH (Bureau Intemational de l'Heure) terestrický systém
(BIH Terrestrial System - BTS),
- Medzinárodný terestrický referenčný systém (Intemational
Terrestrial Reference System - ITRS),
- Svetový geodetický systém 1984 (World Geodetic System
1984 - WGS 84).
Nadvaznosť konvenčných terestrických referenčných systémov na už uvedené systémy si ukážeme pomoc ou obr. 4. Na
obrázku je znázomený okamžitý rovníkový systém S9
vztiahnutý k okamžitým polohám pólu P9, rovníka r9
a greenwichského meridiánu Gr9, a tiež stredný rovníkový
systém Sw, vztiahnutý k stredným polohám pólu Pw, rovníka rw a greenwichského meridiánu Grw. Symbolom S je
označený greenwichský hviezdny čas a xp, YP sú súradnice
okamžitého pólu v rovinnom súradnicovom systéme x, y.
Symbolom PN sme označili polohu pravého svetového pólu
na jeho dráhe na sfére. Definícia smerov osí pravouhlých
systémov je daná príslušnými rovinami a pólmi a je zrejmá
z obrázka. Z neho tiež vyplýva, že konvenčné referenčné
systémy sú určitou konkretizáciou stredného systému. Podstata spočíva v tom, že smery okamžitého systému S9 menia
v zemskom telese stále svoju polohu. Tým sa mení aj súradnicový systém a ako taký nie je vhodný na globálne vyjadrenie polohy bodu. Stredný systém by už nemal mať takéto vlastnosti. Problém je však v tom, ktoré polohy treba
voliť za stredné. Napríklad, stredná poloha pólu Zeme sa počas storočnej histórie sledovania pohybu pólu menila viac
ako lO-krát. Až v roku 1960 za strednú polohu pólu Zeme
bol a konvenčne prijatá priememá poloha okamžitého pólu
za obdobie 1900 až 1905 označená skratkou CIO (Conventional Intemational Origin - konvenčný medzinárodný začiatok). So vstupom zlepšených členov nutácie (Teória
nutácie IAU - Medzinárodnej astronomickej únie - 1980)
sa poloha CIO nazýva konvenčný terestrický pól (Conventional Terrestrial Pole - CTP) [4]. Medzinárodná služba
rotácie Zeme (Intemational Earth Rotation Service - IERS)
prijala za konvenčný pól tzv. referenčný pól IERS (lERS
Reference Pole - IRP). Poloha uvedených pólov je vel'mi
blízka, napr. neistota napojenia IRP s CIO je 0,03" [3]. Konvenčné terestrické referenčné systémy sú definované ako
geocentrické. To znamená, že začiatok systému je v ťažisku
všetkých hmot Zeme, včítane oceánov a atmosféry. Na realizáciu terestrických referenčných rámcov (TRF) sa používajú kozmické techniky ako sú: - VLBI (interferometria
z vel'mi dlhej základnice), - LLR (laserová lokácia Mesiaca),
- SLR (laserová lokácia družíc), - GPS (globálny systém
určovania polohy), - DORIS (dopplerovské určovanie dráhy
a polohy integrovaným systémom na družici).
Prvý konvenčný terestrický referenčný systém, realizovaný na základe meraní metódami kozmickej geodézie, bol
zavedený Medzinárodnou časovou službou (BIH) v roku
1984 pod skratkou BTS. Os +z tohto systému smeruje do
CIO tak, ako ho realizovala BIH a os +x do tzv. Stredného
observatória realizovaného tou istou organizáciou. Celkovo
boli realizované BTS 84, 85, 86, 87.
CTRS, ktorý od roku 1988 monitoruje IERS sa nazýva
Medzinárodný terestrický referenčný systém (Intemational
Terrestrial Reference System - ITRS). Je špecifikovaný rezolúciou č. 2 Medzinárodnej geodetickej a geofyzikálnej únie
(IUGG) prijatej na jej valnom zhromaždení v roku 1991 vo
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Viedni. Súradnicový systém je definovaný ako lokálny v relativistickom zmysle, a preto je k nemu priradený geocentrický súradnicový čas TCG (Geocentric Coordinate Time),
zohTadňujúci relativistické efekty. Všetky ostatné používané
atomové a dynamické časy sa odvodzujú transformáciou.
Systém je rotujúci a nemá žiadne reziduálne rotácie vzhTadom k zemskej kore. ITRS sa realizuje prostredníctvom
súradníc a ich zmien za čas (rýchlostí) súboru staníc Medzinárodného terestrického rámca referenčného ITRF (International Terrestrial Reference Frame), na ktorých sa vykonávajú merania vyššie uvedenými kozmickými technikami.
V roku 1997 tvorilo ITRF 314 staníc [11]. Redukciou výsledkov jednotlivých staníc na spoločnú epochu tak, aby boli
zachované podmienky definície ITRS, vznikajú referenčné
rámce pre jednotlivé roky. Doteraz vzniklo 11 referenčných
rámcov ITRF, z ktorých prvý bol ITRF-O a posledne publikovaný ITRF-97 [11].
Na ITRS úzko nadvazuje Európsky terestrický referenčný
systém ETRS-89 (European Terrestrial Reference System).
Realizuje sa Európskym terestrickým referenčným rámcom
ETRF (European Terrestrial Reference Frame), ktorý je spojený s eurázijskou kontinentálnou doskou. Spojením sa eliminovali ročné časové zmeny súradníc ITRF pre eurázijskú
platňu dosahujúce cca 25 mm/rok, čo je nesporne jeho prednosťou.
Svetový geodetický systém 1984 je konvenčný terestrický
systém realizovaný modifikáciou Dopplerovského referenčného rámca NSWC 9Z-2 (Naval Surface Warfare Center) námorného navigačného družicového systému NNSS (Navy
Navigation Satellite System) alebo tiež nazývaného TRANSIT. Modifikácia spočíva v [8]:
- posunutí začiatku NSWC 9Z-2 v zápornom smere pozdÍž
osi Z 04,5 m,
- rotácii referenčného meridiánu NSWC 9Z-2 okolo osi Z západným smerom o 0,814" do nulového meridiánu 1984 definovaného BIH,
- zmenou mierky NSWC 9Z-2 pomoc ou mierkového koeficientu -0,000 000 6.
WGS 84 je súčasťou družicového systému USA na určenie
polohy NAVSTAR (Navigation Satellite Timing And Ranging) GPS, obyčajne označovaného GPS.
K najznámejším konvenčným nebeským referenčným
systémom patria:
- Systém IERS J 2000.0. Systém je založený na dynamickom pohybe Zeme v priestore. Súradnice sú vztiahnuté
k dynamicky definovanému rovníku a jarnému bodu v referenčnej epoche J 2000.0. To znamená, že základné roviny, smery v epoche J 2000.0 sú definované prijatými hodnotami konštant precesie (1976) a teórie nutácie (1980)
IAU.
- Systém katalógu FKS. Je najpresnejšie definovaným súradnicovým systémom viazaným na nebeskú sféru pomocou metód klasickej astrometrie. Základné roviny a smery,
pól FK5 a stredný jarný bod FK5 sú dané implicitne prostredníctvom hodnot rektascenzií kozmických objektov publikovaných v katalógu FK5.
- Medzinárodný nebeský referenčný systém ICRS (International Celestial Reference System). Systém sa povodne
nazýval IERS Celestial Reference System, pretože jeho realizátorom prostredníctvom Medzinárodného nebeského
referenčného rámca ICRF (International Celestial Reference Frame) je IERS. Je vybudovaný na kinematickom základe na základe požiadavky IAU z roku 1991. ICRS je barycentrický systém. Je realizovaný výhradne použitím
technológie VLBI, ktorou sa určili stredné rovníkové súradnice extragalaktických zdroj ov epochy J 2000.0 defi-

Obr. 5 Polohy pólov, jamého bodu a začiatkov rektascenzií
konvenčných referenčných systémov

nujúce ICRF. Z uvedeného vyplýva, že smery osí pravouhlého súradnicového systému sú vztiahnuté k vzdialeným extragalaktickým rádiovým zdrojom (kvazary, pulzary, galaktické jadrá a iné) nachádzajúce sa v kozmickom
priestore.
Zák1adné roviny, smery, stredné póly, jamé body a začiatky
uvedených systémov sú si veTmiblízke. Presnosť určeni a ich
polohy je vysoká. Pre názornosť, podTa [11], uvádzame na
obr. 5 polohy smerov stredných pólov P\CRS,PJ 2000.0, PFKS,
jarného bodu ra začiatkov O rektascenzií a ležiacich na príslušných rovníkoch, vzhTadom k systému ICRS. Kružnica
s polomerom O"PFKS = 0,05" znázorňuje povodnú neistotu
koincidencie pólu FK5 vzhTadom k pólu PJ 20000 (IERS).
O"OFK% = 0,08" je obdobne neistota realizácie polohy začiatku
rektascenzií katalógu FK5 vzhTadom k jamému bodu IERS.
Presnosť určenia (O"H) poloh pólu a začiatku rektascenzií
systému FK5 v ICRS získaná porovnaním s výsledkami projektu Hipparcos je 0,0023". Presnosť smerov stredného pólu
ajamého budu systému J 2000.0 v ICRS, určená VLBI a LLR,
je 0,000 1" (neznázornená), resp. 0,01" (jarný bod). Z obrázku
tiež vyplýva, že r J2OOO.O je vzhTadom k začiatku ICRS posunutý o 0,078".
Nepretržité spojenie medzi ICRS a ITRS umožňujú:
- súradnice x, y nebeského efemeridového pólu CEP vzhTadom na referenčný pól IERS,
- odchylky dlf/ a dE:v ekliptikálnej dÍžke, resp. v sklone ekliptiky skutočnej polohy nebeského pólu od polohy konvenčného pólu,
- svetový čas UTl alebo korekcie medzinárodného atómového času TAI, resp. koordinovaného svetového času UTC
na svetový čas un a dížka dňa LOD (length of day).
Nazývame ich parametre orientácie Zeme a v súčasnosti ich
určuje IERS. Majú zásadný význam, pretože popisujú orientáciu CEP v terestrickom systéme (súradnice pólu x, y) a v nebeskom systéme (dlf/, dE:), a tiež orientáciu Zeme okolo osi
ako funkciu času prostredníctvom (Un - TAI).

V kapitolách 3. a 4. sme predstavili diagramovú štruktúru nebeských a terestrických systémov, o ktorých sme rámcove
diskutovali, pričom sme vačšiu pozornosť venovali konvenčným referenčným systémom. K problematike samozrejme
patrí tiež definícia základných rovín, smerova súradníc a najma definícia a matematická formulácia vzťahov jednak vo
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vnútri nebeských alebo terestrických systémov, a tiež medzi
nimi. Uvedenou témou sa zaoberá rozsiahla literatúra, napr.
D], [2], [3], [5], [6], [7], [8], [9]. Nepopisovali sme ani ich
nadvaznosť na iné druhy súradnicových systémov používaných v geodézii. Rozsah príspevku to neumožňuje.
Na záver chceme umocniť našu snahu stromovou štruktúrou systémov (obr. 6) poskytujúcou ucelený grafický pohIad
ich postupného tvorenia. Súradnicové systémy majú svoje
korene v širokom spektre vedných disciplín začínajúc fyzikou a končiac astrometriou. Kostrové konáre predstavujú základné súradnicové systémy, a to postupne podIa nadvaznosti. Letorasty koruny sú aplikáciámi a jedna z ich formy
sú konvenčné referenčné systémy. Tak ako prinášajú úrodu
predovšetkým korunné letorasty, tak je to i v prípade súradnicových systémov tým, že sú neodmysliteInou súčasťou
riešenia úloh v geodézii.
Autori si nerobia nárok, že predložená štruktúra je konečným riešením a je jediným a úplne správnym. Nebránime sa
diskusii, či začlenenie niektorého zo systémov može zaujímať i iné miesto v štruktúre a pod. Snahou autorov bolo, aby
príspevok napomohol širokému okruhu geodetov v orientácii v tomto druhu systémov, a tak bol na osoh geodézii.
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Technologie určování polohy a navigace GPS (Global Positioning System), využívaná v různých uživatelských oblastech - v zeměměřictví, dopravě letecké i pozemní, v národním hospodářství a také v turistice, vyvolala oprávněný zájem
o souřadnicový systém WGS84 (World Geodetic System
1984) a jeho zpřístupnění potenciálním uživatelům.
V oblasti zavádění a v kartografických aplikacích geodetických, geocentrických systémů na státním území proběhly
již před lety základní měřické práce a výzkumné aktivity jak
v civilním, tak i vojenském resortu zeměměřictví, jejichž výsledky jsou již součástí běžné praxe.
Byly publikovány různé informační materiály a články;
vzhledem k nepřetržitě probíhajícímu vývoji bude vhodné
uvést základní informace, některé informace upřesnit a poukázat na další pravděpodobný vývoj.
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ných souřadnic E, N v zobrazení UTM 6° pásů) a hlasný
systém globálního určování polohy GEOREF (Geographic
Reference Frame, založený na použití alfanumerické verze
zeměpisných souřadnic cp, ..1.). Zde je třeba upozornit na možnost operativních změn kódů obou hlásných systémů v závislosti na strategické situaci, a tím i na změny ve způsobu
určení polohy. To znamená, že oba tyto kódové systémy určování polohy jsou naprosto nevhodné pro civilní využití [1].
Pro tuto oblast je velmi aktuální a instruktivní materiál
NIMA (National Imagery and Mapping Agency) "Departrnent of Defense World Geodetic System 1984 - Hs Definition and Relationships with Local Geodetic Systems", Technical Report 8350.2, platný pro armádu USA od 4. 7. 1997.
Obsahuje totiž definice všech geocentrických systémů vedle WGS72 rovněž WGS84 a jeho polohově zpřesněné
verze WGS84 (G730) a verze nejnovější - WGS84 (G873),
která je polohově prakticky totožná s ITRF-96 (lnternational
Terrestrial Reference Frame) [4].

NATO

V úvodu je třeba upozornit, že tzv. standardy, tj. normy pro
technické parametry výzbroje, technologií, velení a vzájemnou součinnost složek mnohonárodních ozbroj.ených sil
NATO jsou syntézou národních předpokladů a vojenských
potřeb organizace. Sledují tedy koaliční, výhradně vojenské
potřeby; v oblasti geografického zabezpečení pak přijaté
standardy odrážejí aktuální, charakteristický stav a potřeby
dané etapy technického a technologického vývoje v závislosti na dosažené úrovni unifikace. Existuje tedy určitá
setrvačnost v době jejich platnosti; nelze také v krátkém, libovolném termínu uskutečnit např. výměnu zásob topografických map a dalších odvozených materiálů. Např. v západní
Evropě rozšířený ED-50 (European Datum 1950) s mezinárodním, Hayfordovým elipsoidem byl postupně nahrazován
v průběhu několika let. Etapa přechodu na parametry nového
systému byla zabezpečována jak prostřednictvím mezisystémových transformací, stanovením a zveřejněním jejich koeficientů, tak i přítisky zeměpisných geodetických a kartografických sítí nově zaváděných systémů do existujících
národních map a odvozených materiálů.

2.1 Standard NATO pro geodetický
a k němu vztažená kartografická

obzor

systém
zobrazení

Dosud platný (02.2000), nyní ale ve fázi novelizace, to je
,,standardization Agreement (STANAG 2211), Subject GEODETlC DATUMS, ELLlPSOIDS, GRIDS and GRID
REFERENCE" NATO Mi1itary Agency for Standardization,
5. vydání. Je závazný od 15.7. 1991 a obsahuje geometrickou, a částečně i dynamickou, definici standardního systému
NATO WGS84 a další odvozené veličiny, základní charakteristiky používaných národních souřadnicových systémů
a kartografických zobrazení. Standardním zobrazením je
UTM (Universal Transverse Mercator) a Lambertovo stejnoúhlé kuželové sečné zobrazení, dále pak zobrazení UPS
(Universal Polar Stereographic Grid) pro obě polární oblasti.
Zahrnuje geometrické a dynamické konstanty WGS84
a schematický průběh geoidu Evropy. Pro mezisystémové
transformace
hlavních
kontinentálních
geodetických
systémů obsahuje translační prvky prostorové podobnostní
transformace a izočáry systémových změn souřadnic; pro vojenskou potřebu popis kódovaných systémů globálního určování polohy s volitelnou přesností - MGRS (Military Grid
Reference System, založený na alfanumerické verzi rovin-

Je to STANAG 2215 "Evaluation of Lands Maps, Aeronautical Charts and Digital Topographic Data", 5. vydání z roku
1989; doplňuje výše uvedený STANAG 2211 a obsahuje základní kartografická zobrazení NATO, matematické základy,
operativní převodní vztahy a uživatelská doporučení.
Opět je však velmi instruktivní materiál bývalé DMA (Defen se Mapping Agency) "The Universal Grids: Universal
Transverse Mercator (UTM) and Universal Polar Stereographic (UPS)", DMA Technical Manual 8358.2, 1. vydání,
1989. Obsahuje základní kartografické charakteristiky a parametry zobrazení UTM a UPS, vztahy pro vzájemné převody souřadnic E, N a cp, A, výpočet konvergence, měřítkového faktoru a tabulky veličin M, N referenčního elipsoidu
(v UTM ještě pro Hayfordův elipsoid).
Topografická služba Armády České republiky (AČR) díky
pružné spolupráci s tehdejší DMA disponovala již od roku
1992 všemi nezbytnými údaji a informacemi pro včasnou přípravu systémových změn geodetických polohových základů
ze systémů S-42 a S-42/83 do WGS84, včetně zavedení kartografického zobrazení UTM.

3. Geodetické geocentrické systémy na území České
republiky
Přechod od klasických, astronomicko-geodetických systémů,
k systémům geocentrickým je přehledně a vývojově popsán
v [2], takže není nutné tyto skutečnosti opakovat. Je však
vhodné připomenout, že první přechod na geocentrický
systém WGS72 na našem území byl díky družicovému dopplerovskému navigačnímu systému TRANSIT a tehdejší spolupráci civilního a vojenského rezortu a geodetických služeb
[2, 3] zahájen již na počátku 80. let.
Prakticky současně byly měřením aparaturami GPS definovány systémy ETRS-89 (European Terrestrial Reference
System) a WGS84 [4] a určeny transformační vztahy k existujícím geodetickým systémům S-42/83, S-JTSK i ED-87.
Následovaly fáze zhušťování nadřazených bodových polí ajejich zpřesňování [5,6].
Podle dlouhodobého výhledu a na základě shromažďovaných dat pokračovalo zpřesňování souřadnic globálních bodových polí WGS84 [7, 8]; jejich první verze vznikla pro
GPS ještě na základě měřických dat systému TRANSIT
a byla platná od 1. 1. 1987 do 1. 2. 1994. Souřadnice prvního
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zpřesnění na verzi WGS84 (G730) byly do procedur výpočtu efemerid UDZ (umělé družice Země) systému GPS zavedeny 2.2. 1994, které byly platné do 28.9.1996 (písmeno
G znamená, že zpřesnění již proběhlo na základě dat GPS,
číslo 730 pak počet týdnů od zahájení provozu GPS). Poslední verze WGS84 (G873) byla zavedena 29.9. 1996 [9]
a je platná dodnes (2. 2000).
Topografická služba ACR na tato polohová zpřesnění
systému WGS84 reagovala v květnu 1999 přeměřením pěti
rovnoměrně rozmístěných bodů nadřazené sítě NULRAD [4]
podle programu absolutního měření GPS, dohodnutého
s NIMA. Výsledky měření byly předány NIMA ke zpracování a ta je po dokončení výpočtu souřadnic ve verzi WGS84
(G873) operativně předala ACR.
Porovnáním výsledných souřadnic ve WGS84 (G873) se
souřadnicemi týchž bodů v systému ITRF-96 vyplynula praktická totožnost, polohová identita obou systémů, které se od
sebe nepatrně liší zploštěním elipsoidů až na šestém místě
f-I (df-l = 0,000 001 462). Průměrné rozdíly na pěti charakteristických bodech NULRAD mezi souřadnicemi ETRS-89,
zařazeného podle nařízení vlády mezi geodetické referenční
systémy (je spravován CÚZK, je tedy veřejnosti přístupný
bez omezení), a souřadnicemi současného WGS84 (G873)
jsou uvedeny v tab. 1.
4. Využití systému WGS84 v České republice
Vzhledem k tomu, že polohová verze WGS84 (G873) je současným geodetickým systémem GPS, je bezprostředně využívána pro absolutní určování polohy - u nás tedy především pro navigaci. Zpřesnění polohové verze WGS84 nemá
na praktická geodetická měření diferenčního typu žádný
vliv.
Jiná situace by však nastala v případě vydávání katalogů
nebo seznamů souřadnic v systému WGS84. Vzhledem
k tomu, že je tento sytém preferovaným geodetickým standardem NATO, je v souladu s perspektivou dalšího vývoje
vhodné definovat tento geocentrický systém katalogy souřadnic ve verzi WGS84 (G873), která, kromě toho, že je polohově prakticky totožná s ITRF-96, odpovídá modelu geopotenciálu EGM96 (Earth Gravity Model 1996), který je
současně standardem americké armády.
Polohová verze WGS84 (G783) je prakticky totožná
s ITRF-96; lze jej tedy jednoduše definovat pro všechny body
geodetických polohových základů prostřednictvím stanove-.
ného systému ERTS-89 a kontinuálních observací GPS na
stanici PECNY [10, ll]. K takové operaci je plně kompetentní CÚZK.
Pokud vznikne potřeba dotisku zeměpisné geodetické sítě
systému WGS84 do turistických map měřítek I :SO 000
(a menších) lze použít data ETRS-89 [10], neboť odpovídající souřadnice jsou v rozsahu těchto měřítek hluboko pod
možností grafického rozlišení obou systémů.
S. Kartografické

zobrazení systému WGS84

Jak již bylo zmíněno, standardní kartografická zobrazení
NATO jsou [12, 13]:
- Universal Transverse Mercator (UTM),
- Universal Polar Stereographic (UPS) pro kontinentální potřeby pak zobrazení
- Lambertovo kuželové, obvykle sečné a s kuželem v normální poloze.
UTM je konformní, válcové zobrazení s válcem v příčné
poloze v 6° zobrazovacích pásech. Od zobrazení Gauss-.

Tab. 1 Charakteristické
publiky

rozdíly souřadnic

na území Ceské re-

Rozdíly mezi systémy

!iqJ (m)

M(m)

Mel (m)

WGS84 - WGS84(G873)
WGS84(G873) - ITRF-96
ITRF-96 - ETRS-89

-0,040
+0,002
+0,208

-0,180
+0,002
+0,186

+0,730
+0,013
-0,006

Krtigerova se liší tím, že zkreslení ma pro střední poledník
6° pásu není rovno 1, ale 0,9996; válec zobrazení UTM je
tedy sečný. Znamená to, že lze použít všeobecně známé rovnice Gauss- Krtigerova zobrazení pro vzájemné převody zeměpisných geodetických souřadnic a rovinných souřadnic,
avšak při výpočtech E, N z qJ, A, se jim musí předřadit násobný koeficient měřítkového faktoru ma = 0,9996. Obdobně
jako v systému S-42 se používá konstanta + SOOkm pro posun počátku souřadnice v E. *
Samozřejmě lze zobrazení UTM použít na elipsoid jakéhokoli referenčního systému - jako tomu bylo v případě
ED-SO, ED-87 (Hayfordův elipsoid) nebo na elipsoid
WGS84 a také i pro 3° zobrazovací pásy (např civilní geodetický systém v Turecku).
Souřadnicový údaj UTM lze v rámci jednoho označeného
pásu udávat odděleně pro E, N anebo číselně za sebou - první
se napíše údaj E a za ním bez mezery údaj pro N; rozdělením na polovinu se získají obě souřadnice daného bodu.
Podle potřeby se využívá možnost udání polohy zaokrouhlenými souřadnicemi - na metry, stovky metrů nebo kilometry.
Polohový údaj v rovinných souřadnicích UTM se může
vyskytovat u přijímačů GPS turistického typu; je třeba se při
jejich nákupu zajímat o druh souřadnic indikovaných přijímačem, o způsob jeho volby a o postup na jeho nastavení.
Mezinárodní letecký provoz a navigace, geodetické zabezpečení letištních zařízení probíhá v systému WGS84 [14];
na území CR bylo realizováno topografickou službou ACR.
6. Geodetické a kartografické standardy NATO v Armádě
České republiky
Geodetické zabezpečení ACR, pozemních a vzdušných sil
ACR je založeno na systému WGS84. Pro současné období
přechodu od systému S-42/83 k WGS84 je k dispozici operativní transformační výbava, která umožňuje standardní řešení všech v úvahu přicházejících úloh - charakteru vojenského nebo výrobního, kartografického.
Na výstavě v Národním technickém muzeu, věnované
80. výročí vzniku Vojenského zeměpisného ústavu (srpen-září 1999), byly veřejnosti představeny základní mapy
NATO - Joint Operation Graphic 2S0 - mapa pro společné
operace v měřítkách I :2S0 000 v pozemní a letecké verzi pro
území CR. Mapy jsou zpracované v kooperaci se službami
sousedních států podle standardů NATO v systému WGS84
a v zobrazení UTM. Topografické a speciální mapy příslušných měřítek v S-42/83 v Gauss-Krtigerově zobrazení jsou
opatřeny přítisky zeměpisné a rovnné sítě ve WGS84 a v zobrazení UTM. Pro zabezpečení výcviku v používání nových
systémů a vojenským map byly v ACR vydány instruktivní

*E -

grid easting - v S-42 souřadnice y; N - grid northing, v S-42
souřadnice x; souřadnice se udávají v pořadí E, N.
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pomůcky, služební směrnice a natočeny popularizační videofilmy.
Současná výpočetní a grafická technika a Vojenský informační systém o území s příslušnými datovými bázemi umožňují operativní řešení aktuálních potřeb AČR a realizaci požadavků standardizace geodetických a kartografických
podkladů AČR [15].
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Užití GEONAMES pro evidenci
geografických jmen na pracovišti
Sekretariátu NK ČÚZK

Dosavadní evidence standardizovaných geografických jmen na Sekretariátu Názvoslovné komise CÚZK je postupně nahrazována programem GEONAMES, který spojuje výhody databáze a grafického výstupu.

Application of GEONAMES by the Secretariat of Commission for Geographical Names
of the Czech Office for Surweying, Mapping and Cadastre to Registering Geographical Names
Present records of standardized geographical names at the Secretariat of the Commission for Geographical Names of the
Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre is being replaced step by step by the GEONAMES Programme which combines advantages of a data base with a graphic output.

Sekretariát Názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (SNK) má na základě statutu komise
z I. 4. 1997 ve své působnosti mimo jiné výkon odborných,
technických a administrativních činností (včetně vedení dokumentace standardizovaného názvosloví) týkajících se standardizace. Znamená to, že povinnost uvedená v zákoně

o zeměměřictví v § 4, odstavec i) a následující - tedy
standardizace jmen nesídelních geografických objektů z našeho území a jejich dokumentace a archivace - je jedním
z úkolů resortu, na němž se SNK podílí. Standardizace geografických jmen na území našeho státu probíhala od roku
1931; v roce 1951 proběhla první revize pro speciální mapy
v měřítku 1 : 75 000. Pro topografické mapy v měřítku
1 : 10000 byla zahájena standardizace v roce 1958 a mimo
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některých malých lokalit je dokončena. Standardizují se užívaná geografická jména mimo oikonym (jmen místních, tj.
názvů sídel, veřejných prostranství apod). a dále choronyma
(názvy větších přírodních nebo správních celků). Anoikonyma (jména pomístní, a to hydronyma, oronyma, speleonyma, hodonyma atp.) zpracovávala Názvoslovná komise
Českého úřadu geodetického a kartografického - později Názvoslovná komise Českého úřadu zeměměříckého a katastrálního (NK). Údržba a aktualizace je mimo jiné náplní práce
SNK.
Standardizované názvosloví je periodicky aktualizováno
a ověřováno v terénu katastrálními úřady a potvrzováno obecními úřady. Tyto podklady, po zanesení do evidence uložené
na SNK a případně projednané NK, poslouží při aktualizovaných a nových vydáních Základní mapy ČR 1 : 10 000 (ZM
10). V případě potřeby je názvosloví konzultováno i s dalšími institucemi - např. s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, Ústavem pro jazyk český, Agenturou pro ochranu přírody atp. Evidence SNK je doplňována
dalšími jmény používanými pro tisk ZM 10, tedy včetně
oikonym a choronym.

2. vývoj řešení evidence standardizovaných
kýchjmen

geografie-

Dosavadní způsob vedení evidence standardizovaných geografických jmen z území České republiky je vázán na mapy
v měřítku 1 : 10 000. Je vedena na předtištěných formulářích
jako seznam jmen s dalšími údaji o způsobu získání a používání. Seznamy jsou tříděny podle záhlaví obsahujícího
údaje o kraji, okresu, obci a katastrálním území a číslu listu
ZM 10. Množství těchto seznamů je velké, zhruba 8 běžných
metrů nebo - podle zaměstnanců firmy, která v roce 1999
stěhovala naše pracoviště - zhruba 1000 kg.
Důležitými podklady jsou i tisky ZM 10 na nichž jsou
změny průběžně evidovány. Vyhledávání údajů o standardizovaných názvech je zdlouhavé a v některých případech
téměř neuskutečnitelné. Od roku 1995 byly vytvářeny předpoklady pro vznik databázovo-grafického systému propojujícího evidenční a podkladové materiály SNK a Základní
báze geografických dat (ZABAGED). Na základě podrobné
analýzy bylo vypsáno v roce 1996 výběrové řízení na dodání
programu, spojujícího databázi pro evidenci seznamů stan-
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dardizovaných geografických jmen, doplněnou o jména sídelních objektů a chráněných území přírody a správních
celků, zachovávajícího dosavadní vazby na mapu. Způsob
evidence měl být v souladu se standardy Státního informačního systému (standardy SIS). Jako mapový podklad měl být
využit tehdejší ZABAGED 2, který v roce 1995 byl připraven pro celé území republiky a byla již započata jeho aktualizace.
Na základě tohoto zadání obdržela komise 3 řešení různých firem. Bylo vybráno propojení programu ORBlS pro
prohlížení rastrového ZABAGED 2 a databázového systému
ORACLE 7 nazvané program GEONAMES. Chybělo však
nutné vybavení výpočetní technikou.

Program GEONAMES bude sloužit ke zjednodušení evidence a archivace standardizovaného názvosloví. Velmi
usnadní a zjednoduší vyhledávání údajů a pomůže redaktorům při přípravě tisku ze ZABAGED. Může také pomoci badatelům, zejména jazykovědcům a historikům.
Poměrně dlouhou dobu se zpřesňovalo zadání a jeho
úpravy pro snazší ovládání a dosažení optimálního uživatelského komfortu. Postupně se zlepšovaly možnosti manipulace s daty v databázových programech a zdokonalovaly
se možnosti propojení databáze s digitalizovanou podobou
mapy.

Výsledkem řešení je:
- nahrazení dosavadního systému evidence na Seznamech
geografických vlastních jmen a evidenčních mapách v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 50 000,
- zrychlení přístupu k datům,
- možnost provádění analýz dat, případně onomastického
a historického výzkumu,
- vrstva textu ve formátu DGN, použitelná pro tisk,
- použití pro ZABAGED a případně jako tiskový podklad
pro ZM 10 - viz obr. 1 a obr. 2.
Bylo ovšem nutné vybavit pracoviště SNK odpovídajícím
hardwarem (HW), kompatibilním se softwarovým řešením.
Proběhlo výběrové řízení, díky kterému bylo pracoviště vybaveno počítačovou sestavou (dva počítače), černobílou laserovou tiskárnou a modemem.
V současnosti se síť skládá z jednoho serveru a dvou klientských stanic. Pro zálohování dat je kromě druhého harddisku používán též páskový streamer a od letošního roku také
mechanika ZIP. Po určitých obdobích je celá databáze vypalována na nosiče CD-R (Compact Disc-Recordable).
Průběžně probíhá aktualizace vložených údajů a kontrola
souborů DGN před předáváním jednotlivým katastrálním
úřadům, případně před tiskem.
Podkladem pro naplňování databáze je 5 vrstev rastrové
ZM 10 (původně nazývané ZABAGED 2), evidenční mapy
SNK, Seznamy geografických jmen, statistické údaje, vodohospodářské mapy, příprava ZABAGED, údaje registrů dalších správců dat tak, jak jsou jejich vedením pověřeni v rámci
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SIS. Při vytváření grafické podoby vycházíme ze Seznamu
mapových značek [4] a Vzorníku písma [5]. Další vstupní
data pocházejí z knihovny SNK a z informací získaných členy
NK a SNK. Databáze obsahuje vzhledem ke grafickému výstupu pouze údaje, které jsou uvnitř rámu mapového listu
ZM 10.
Databázové údaje obsahují;
- standardizované jméno objektu,
- znění užité na mapě,
- druh objektu (není totožný s druhy objektů v katalogu [2]),
- nestandardizovaná jména objektu,
- zkratka, vážící se k použití jména v ZM 10,
- identifikační kód objektu (pokud byl správcem přidělen
a poskytnut),
- číslo a název katastrálního území, obec, okres, kraj,
- souřadnice levého dolního rohu počátku textu na grafickém
výstupu (případně souřadnice pravého dolního rohu u natočených textů),
- typ a velikost použitého fontu, barva.

4.1 Porovnání
a Katalogu

číselníku
objektů

objektů GEONAMES
ZABAGED

Na základě po~ovnání typů objektů uvedených v Seznamech
geografických jmen, v Seznamu mapových značek [4] Základní mapy ČR I : 10 000 a v Katalogu objektů ZABAGED
[2], dále v Definicích objektů ZABAGED byl vypracován
vlastní číselník a seznam objektů GEONAMES, který je součástí databáze a je vázán na číselník fontů a na číselník povinných kódů podle standardů SIS. Existuje poměrně velké
množství pojmenovaných druhů objektů na ZM 10, které
v ZABAGED nemají j ako povinnou položku jméno. Jako příklad můžeme uvést dva nejčastěji frekventované typy objektu, které v ZABAGED nejsou spojeny s položkou NAM
- podle užívané terminologie jde o typ pozemková trať (polní
trať) a lesní trať.
Naproti tomu v ZABAGED je jméno povinnou položkou
např. pro bod základního polohového bodového pole (NAMPOL), plavební kanál, plavební komoru (NAMPLK), produktovod, silo (NAMPRO) a další objekty, které v ZM 10
standardizované jméno nenesou, nebo jen zřídka: pozemní
komunikace, křižovatka, brod (NAMVT), hraniční přechod,
hraniční přejezd (NAMHP), elektrárna (NAMEL), akvadukt
(NAMAK) apod. Rovněž pro areály účelové zástavby nebo
jména budov je v databázi GEONAMES pro potřeby ZM 10
vedeno podrobnější členění. Intravilány jsou v ZM 10 pojmenovány ve všech úrovních, takže v databázi GEONAMES
je pojmenováno kupř. i hlavní město Praha.
Číselník má logickou stavbu, čísla jsou trojmístná. Číselník navazuje na druhy geografických jmen, tj. jména místní
(oikonyma) začínají v číselníku číslem jedna, jména pomístní (anoikonyma) začínají dvojkou, z nich pak vodstvo
(hydronyma) dvojčíslím 21, jména terénních tvarů (oronym
a speleonyma) dvojčíslím 22, jména pozemních komunikací
(hodonyma) začínají dvojčíslím 25 atd. Pro jména větších
přírodních, krajinných nebo správních celků počíná trojčíslí
číslicí 3 tak, že sousední stát má např. kód 321 a program
nabízí defaultně hodnotu fontu 737-24V a šedou barvu.
Podle potřeby pak uživatel upravuje na velikost fontu
16V nebo 08V a upravuje úhel natočení, případně polohu
celého textu.

Koordinace se ZABAGED se tedy týká těchto oblastí:
- sběr dat,
- sběr změnových dat,
- výstupy z databáze pro potřeby uživatelů.

Databáze nebo seznamy některých údajů vedou instituce,
správci dat pověření v rámci SIS. Údaje jsou doplněny kódy.
Tyto kódy, pokud jsou v kompatibilní podobě v databázích
(případně je lze snadno získat z podkladů SNK), jsou povinně uváděny v databázi, takže je nemožné uložit do databáze záznam o obci, chráněném území přírody nebo potoka
bez příslušného kódového označení.
Kódy katastrálních území, které jsou jednou z důležitých
částí prostorové identifikace objektu, jsou šestimístné, převzaté z podkladů Zeměměřického úřadu (ZÚ). Součástí
GEONAMES je databázová tabulka (číselník doplněný
vstupní adresou a dalšími údaji), z níž lze poznat další údaje
- kraj, okres, obec a celý nezkrácený název katastrálního
území.
Kódy vodních toků jsou přebírány ze Základních vodohospodářských map I : 50 000 a budou po dokončení číslování úseků Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G.
Masaryka doplněny. V současné době jsou osmičíselné; identifikátor však zaujímá jedenáct pozic.
Kódy obcí, částí obcí jsou převzaty z podkladů Českého
statistického úřadu, a to jednak z aktuálního Číselníku obcí
České republiky, jednak z posledního vydání Statistického
lexikonu obcí České republiky (1992).
Kódy chráněných území přírody poskytuje Agentura pro
ochranu přírody a krajiny na základě vlastní evidence; nyní
jde o přírůstkové číslování.

4.3.1

Standardizované

jméno

a znění

na mapě

Databáze rozlišuje standardizované jméno objektu od znění
použitelného pro tisk ZM 10, a to z řady důvodů:
- používání zkratek druhů objektů pro tisk ZM 10,
- druhové jméno předřazené před vlastní jméno objektu,
- zkratky ve standardizovaném jménu (zdůvodněné nedostatkem volné plochy na ZM 10),
- prostrkávání textu na mapě,
- rozložení do více řádek na ZM 10 aj.

Doplňuje údaj z číselníku objektů (viz porovnání číselníku
s Katalogem objektů ZABAGED).

Blíže charakterizují a doplňují standardní jméno objektu
(např.: zast. - zastávka, PR - přírodní rezervace, v. n. - vodní
nádrž, ch. - chata).

Doplňuje se automaticky při umístění textu.
Zároveň je text natáčen rovnoběžně s rámem (podle čísla
mapového listu je dopočítáván úhel natočení a natočení je
prováděno automaticky); pokud má mít text jiný úhel natočení, lze s ním manipulovat ručně a do dalších polí databáze
se kromě souřadnic levého dolního rohu doplní i souřadnice
pravého dolního rohu konce textu.
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4.3.5

Ostatní

nestandardní

jména

objektu

Zde jsou uvedena další jména, která jsou uložena v dokumentaci SNK. Jde o nářeční tvary, variety, dublety geografického jména (pokud není dubleta součástí standardizovaného znění).

Jsou dvě:
- datum standardizace,
- datum vložení záznamu do databáze (je vkládáno automaticky podle systémového data).

Zde se objevují všechny doprovodné údaje. Zahrnuje údaje
o užití jména, o jeho původu, další informace se jménem spojené (údaje o nadmořské výšce, o výskytu na sousedních listech, o nutnosti ověření správnosti při aktualizaci, jazykovědné a historické poznámky apod.).
4.3.8

Další

automaticky

vkládané

obzor
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-

koordinace postupu s aktualizací ZM 10 a se ZABAGED,
koordinace práce 6 až 7 zaměstnanců,
prezentace a vizualizace GEONAMES,
sledování vývojových trendů a nových postupů včetně návštěv prezentací, výstav, seminářů,
- údržby HW (3 počítačů) a celé sítě (kabeláže, propojení),
ochrany před viry, instalace software, defragmentace,
disků, zálohování a záchranných nosičů dat, přípravy na
rok 2000 aj.
V roce 2000 dojde k nárůstu o níže uvedené práce:
- přípravné a porovnávací operace, spojené s atributováním
ZABAGED - spojeno s provedením oprav v již vložených
listech,
- opravy a údržba již vložených dat na základě dalších informací, změn poskytnutých katastrálními úřady,
- poskytování naplněných listů ve formátu DGN pro potřeby
katastrálních úřadů,
- opravy a údržba výstupního souboru ve formátu DGN
podle požadavků redakce a tiskárny.

údaje

- číslo záznamu v databázi (průběžné přirůstkové číslování),
- počet oprav záznamu,
- podpis osoby, která za záznam odpovídá.
Pro snazší orientaci a pomoc při vkládání záznamů jsou
připojeny pomocné číselníky, a to nejen výše zmíněná databáze katastrálních území, ale i pro výběr typu, velikosti
a barvy fontu pro tisk ZM 10, a dále číselník druhů objektů
(rovněž již popsaný).

Průměrný počet záznamů k jednomu listu ZM 10 je 52, počet listů vložených do databáze je cca 800 (tj. méně než čtvrtina území). V současné době se podílí na zapisování záznamů ajejich kontrole cca 2,5 zaměstnance; včetně přípravy
a kontroly jsou denně uloženy do paměti počítače přibližně
2 listy ZM 10.

6. Závěr

5.1 Současný
stav na úseku
vání databáze Geonames

přípravy

a naplňo-

Přípravné práce:
- přenášení obsahu evidenčních map SNK na tisk ZM 10,
- příprava všech Seznamů geografických jmen k připravovaným listům,
- porovnávání dat se ZABAGED 1 (zejména vodní toky),
- opravy na základě zjištěných skutečností,
- porovnání se Základní mapou ČR I : 50 000 a Základní
vodohospodářskou mapou ČR I : 50 000,
- příprava a doplnění kódů, sestykování listů,
- rozbalování rastrů,
- uspořádání archivních seznamů, evidenčních map.

-

-

Zároveň s přípravou se vykonává:
naplňování databáze,
kontrola tiskových výstupů z databáze,
kontrola v počítači - namátková a komplexní (sestykování),
kontrola tiskových výstupů z pracoviště ZÚ v Sedlčanech,
zpětné zakládání opravených a doplněných seznamů a map.
K tomu všemu je také třeba:
evidence, dokumentace, vytváření metodických postupů,
pomůcek,
zajišťování změnových dat od různých správců,
plánování a rozvoj systému,
zálohování týdenní, čtvrtletní, roční, změnové,
koordinace s ostatními správci dat v rámci resortu,
koordinace s ostatními správci dat mimo resort,

Pokud bude proveden upgrade programu GEONAMES, bude
možné zpětně načíst opravený a redakčně upravený soubor
DGN a provést změny i v naší evidenci.
Naplněním databáze GEONAMES budou uspokojeny nejen potřeby resortu, ale zlepší se i možnost přístupu odborníků i veřejnosti k některým informacím.
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4. plenární zasedání Kartografické
společnosti ČR
Dne 21. března 2000 se konalo v nové budově Zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8-Kobylisích 4. plenární zasedání Kartografické společnosti České republiky. Jako čestní hosté se této akce
zúčastnili Ing. Jiří Šíma, CSc., předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., předseda
České geografické společnosti, RNDr. Josef Hojdar, předseda České
asociace pro geoinformace (ČAGI) a Ing. Dana Tollingerová, členka
předsednictva ČAGI.
V úvodu jednání vystoupil předseda ČÚZK s pozdravným projevem a informací o výstavbě nového areálu civilní zeměměřické
služby v Praze-Kobylisích. Následovala zpráva o činnosti Kartografické společnosti ČR za období od 3. plenárního zasedání, tj. od září
1997 do března 2000, kterou přednesl předseda společnosti doc. Ing.
Miroslav Mikšovský, CSc. Zpráva obsahovala informace o činnosti
výboru společnosti, o jednotlivých odborných akcích pořádaných
společností a o akcích, u nichž společnost byla spolupořadatelem
(seminář "Digitální kartografie" - Praha, duben 1998, mezinárodní
symposium GlS Brno '98 - Brno, červen 1998, seminář "Školská
kartografie" - Olomouc, říjen 1998, konference Olomouc '99 - Olomouc, září 1999, 13. kartografická konference - Bratislava, září
1999, každoroční porady vedoucích kateder geografie a kartografie
českých vysokých škol - naposledy Olomouc, únor 2000). Společnost uspořádala v roce 1999 soutěž "Mapa roku 1998", v níž zvítězila Kartografie Praha, a. s., která ve spolupráci s IMIP Praha a Geodis Brno vydala publikaci "Praha - Atlas ortofotomap 1:6000".
Obdobná soutěž "Mapa roku 1999" proběhla v I. čtvrtletí 2000. Dále
společnost uspořádala vnitrostátní soutěž dětské kresby s kartografickou tématikou. Pět vítězných kreseb bylo součástí výstavy dětské
kresby na Mezinárodní kartografické konferenci ICA (International
Cartographie Association) v Ottawě, která byla uspořádána v srpnu
1999 v rámci celosvětové soutěže o cenu Barbary Petchenikové.
V oblasti mezinárodních aktivit se společnost aktivně zúčastnila
47. německých kartografických dnů a symposia 3. Europa-Forum
(Drážďany, červen 1998) a 48. německých kartografických dnů a Holandsko-německého kartografického kongresu (Maastricht, květen
1999). Pro II. valné shromáždění ICA a 19. mezinárodní kartografickou konferenci ICA (Ottawa, srpen 1999) připravila společnost
národní expozici map a atlasů, vydaných v letech 1996-99 předními
českými kartografickými nakladatelstvími (celkem 68 titulů). Předseda společnosti spolu s jejím místopředsedou pplk. doc. Ing. Václavem Talhoferem, CSc. připravili pro tuto akci národní zprávu
"Czech Cartography 1995-1999", kterou obdržely všechny delegace
členských zemích ICA. Dále předseda společnosti připravil pro tuto
akci ve spolupráci s doc. Ing. Alešem Čepkem, CSc. a Ing. Josefem
Hnojilem (všichni z katedry mapování a kartografie Stavební fakulty
ČVUT v Praze) v rámci programu komise ICA "Map Production"
I. díl publikace "Compendium of Cartographic Techniques - Analogue Techniques", která byla zpracována ve formě CD-ROM. Vobdobí 1995-1999 se práce v komisích a pracovních skupinách ICA
zúčastnilo 13 členů společnosti, a to účastí ve 13 z celkového počtu
17 odborných orgánů ICA. O úspěšných mezinárodních aktivitách
společnosti v ICA svědčí i skutečnost, že na II. valném shromáždění ICA byl znovu zvolen do funkce vicepresidenta na období
1999-2003 člen výboru společnosti doc. RNDr. Milan Konečný,
CSc., který tuto funkci vykonával již v předchozím volebním období
1995-1999. Výbor společnosti delegoval v lednu 2000 pro období
1999-2003 své zástupce do pokračujících nebo nově ustavených komisí ICA. Ke dni konání plenárního zasedání byla již účast v komisích u většiny navržených členů předsedy komisí ICA přijata.
Kartografická společnost ČR se stala v r. 1999 zakládajícím členem Evropské kartografické unie (European Cartographic Union ECU). Do přípravného výboru Unie byl jako člen delegován na období 1999-2003 předseda společnosti doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. Cílem této regionální evropské kartografické organizace,
do jejíhož čela byl zvolen prof. Andrew Tatham (Y. Británie), je propagace kartografie jako oboru a zaměstnání v národním i mezinárodním rámci Evropy. Členy Unie při jejím vzniku se stalo II evropských zemí.
V průběhu uplynulého funkčního období pokračovalo plnění dohody s Kartografickou společností Slovenské republiky o pořádání
společných kartografických konferencí. Úspěšně pokračuje plnění
dohody s Radou Českého svazu geodetů a kartografů o poskytování
vzájemných členských výhod při pořádání odborných akcí. V letech

1998-99 byly novelizovány dohody společnosti o spolupráci s Kartografií Praha, a. s., a s Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým ve Zdibech. Doplněna byla dohoda
o spolupráci se SHOCart Zlín, S. r. O. a nově uzavřena dohoda o spolupráci a o kolektivním členství s Geodézií ČS, a. S. Ve 2. pololetí
1999 bylo společnosti nabídnuto kolektivní členství v České asociaci pro geoinformace (ČAGI).
V rámcovém programu činnosti společnosti v dalším období je
zařazena aktivní účast na mezinárodní konferenci Intergeo (Berlin,
11.-13. 10. 2000), na 20. mezinárodní kartografické konferenci ICA
(Beijing, 200 I) a na 21. mezinárodní kartografické konferenci
a 12. Valném shromáždění ICA (Durban, JAR, 2003). V r. 2001 bude
připravena společně s Kartografickou společností SR 14. kartografická konference v Plzni. Dále se uvažuje o přípravě Evropské kartografické konference v roce 2002 v Praze, o jejíž uspořádání byla
naše společnost požádána na maastrichtském Holandsko-německém
kartografickém kongresu.
Revizní zprávu k činnosti a hospodaření Kartografické společnosti
ČR přednesl předseda revizní komise PhDr. Ondřej Roubík. Komise
sledovala průběžně činnost výboru a pravidelně se její představitel
účastnil všech jeho schůzí. Komise neshledala v činnosti ani v hospodaření výboru závady, a proto doporučila plenárnímu zasedání
zprávu o činnosti a hospodaření výboru za uplynulé období schválit.
Odbornou část programu tvořila přednáška doc. RNDr. Milana
Konečného, CSc. o průběhu a závěrech mezinárodní kartografické
konference ICA v Ottawě, jíž se zúčastnil jako oficiální představitel
společnosti. V rámci konference bylo projednáno 9 technických programů a předneseno 550 referátů. Sborník konference byl poprvé
vydán na CD-ROM. Součástí konference byla technická výstava, výstava dětské kresby a mezinárodní kartografická výstava, na níž bylo
členskými zeměmi ICA představeno 1700 map a atlasů. Hlavními
tématy konference byly vztah kartografie a GlS (Geographic Information System), moderní technologie (3 D a 4 D interpretace, Internet, web), oblast edukace, úloha kartografie v informační společnosti 21. století a globální projekty. Očekává se, že v budoucnu bude
kartografie dynamická, virtuální, obohacená multimédii a mnohem
interaktivnější. Výsledky práce kartografů budou i nadále prezentovány jako 2 D vizuální produkty na papíru, ale i např. jako interaktivní hologramy dostupné na Internetu. V přípravě jsou globální projekty mapování (např. GSm - Global Spatial Data Infrastructure
nebo Global Mapping a Digital Earth), připravuje se i nová koncepce
chápání dat a informací v rámci Evropské unie (European Way Information Society Forum). Objevuje se nový pojem "vitální informace", tj. informace, která by se stala "veřejným zbožím" a k níž by
měli všichni lidé přístup, tj. její získávání by se stalo jedním z občanských práv. Těmito otázkami se v rámci ČR zabývá např. Nemoforum (státní informační systém) a nedávno založené České fórum pro informační společnost. Do těchto aktivit je zapojena Česká
asociace pro geoinformace a měly by se jich spoluúčastnit i Kartografická společnost ČR a Česká geografická společnost. Výsledkem
prací by měl být akční plán realizace státní informační politiky.
V diskuzi vystoupil předseda ČAGI RNDr. Josef Hojdar, který
účastníky plenárního zasedání seznámil se zásadami členství
v ČAGI, hlavní řešenou problematikou (např. snahy o stabilizaci odborné terminologie, standardy výměny digitálních dat apod.) i s některými pořádanými akcemi (např. pravidelné akce GlS ve státní
správě v Seči, GIS Ostrava, Internet ve veřejné správě apod.). S řadou námětů pro další činnost společnosti vystoupil Ing. Petr Skála
(zlepšení věkového složení společnosti, uspořádání semináře o autorském právu v kartografii, sjednocení názoru na hranice map středních měřítek, styk se sdělovacími prostředky).
Součástí programu byly volby nových orgánů společnosti. Do
funkce předsedy pro další dvouleté období byl znovu zvolen doc.
Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. (Stavební fakulta ČVUT v Praze)
a do funkce místopřesedy pplk. doc. Ing. Václav Talhofer, CSc. (Vojenská akademie v Brně). Za členy výboru byli zvoleni: Ing. Václav
Cada, CSc. (Západočeská univerzita v Plzni), Ing. Oldřich Kafka
(Katastrální úřad v Pardubicích), doc. RNDr. Milan Konečný, CSc.
(Masarykova univerzita v Brně), Ing. Jiří Kučera (Zeměměřický úřad
v Praze), Ing. Bedřich Němeček (Zeměměřický úřad v Praze, pracoviště Sedlčany), Ing. Hedvika Šmídová (Katastrální úřad Brnoměsto) a doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (Univerzita Palackého
v Olomouci). Do revizní komise byli zvoleni: Ing. Petr Buchar, CSc.
(Stavební fakulta ČVUT v Praze), RNDr. Richard Čapek, CSc. (Univerzita Karlova v Praze) a PhDr. Ondřej Roubík (Výzkumný ústav
geodetický, topografický a kartografický ve Zdibech).
V přijatém usnesení schválilo plenární zasedání společnosti m. j.
vstup Kartografické společnosti ČR do Evropské kartografické unie
a kolektivní členství společnosti v České asociaci pro geoinformace.
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Zasedání Americké geofyzikální unie
v 5an Francisku, prosinec 1999

XVII. zasedání představitelů
katastrálních služeb zemí bývalého
Rakousko-Uherska

XVII. zasedání představitelů katastrálních služeb zemí bývalého Rakousko-Uherska se konalo ve dnech 3.-5. dubna 2000 v Praze za
účasti 20 dele.sátů z Rakouska, Maďarska, Slovenska, Slovínska,
Chorvatska a Ceské republiky. Čestnými hosty této akce bylí: iniciátor řady předchozích ročníků od roku 1984, emeritní vedoucí Spolkového úřadu pro metrologii a zeměměřictví ve Vídni Fritz Hrbek
a president Bavorského zeměměřického úřadu v Mnichově Giinter
Nagel. Hostitelem byl Český úřad zeměměřický a katastrální v prostorách nové budovy zeměměřických a katastrálních úřadů v PrazeKobylisích.
Přednesené odborné referáty a diskuse se týkaly dvou předem určených tematických okruhů:
I. Požadavky současné společnosti na katastr nemovitostí.
2. Možnosti zlepšení přístupu k datům katastru.
Výsledky jednání lze stručně shrnout takto:
Katastr nemovitostí v zemích bývalého Rakousko-Uherska nemůže ustrnout na obsahu požadovaném od něj před více než sto lety.
Výkonné prostředky moderní informatiky přímo vybízejí k registraci a zpracování mnoha dalších informací o půdě, vegetačním krytu,
vlastnostech staveb, budova bytů. Je však nutno přísně posuzovat,
které informace jsou pro nejširší okruh uživatelů zásadní a které lze
operativně udržovat v souladu se skutečností. Jinak se stane katastr
nemovitostí "skládkou" nespolehlivých informací.
Digitalizace katastrálních map je v pokročilém stádiu ve všech zúčastněných zemích. Všude se budují informační systémy integrující
popisné a mapové informace. Vznikají sítě typu Intranet spojující
katastrální úřady v okresech a regionech s centrální databází katastru.
Existence centrální databáze, aktualizované operativně z lokálních
databází, nabízí možnost poskytování dat katastru nemovitostí dálkovým přístupem koncových uživatelů. Internet klepe na dveře a přináší řadu problémů, které se týkají veřejnosti katastru, všeobecné
přístupnosti citlivých dat o majetku občanů a způsobu zpoplatňování. vývoj v tomto směru jde rychle vpřed a potřeba vzájemné inspirace a další výměny zkušeností je nezbytná.
Konference ukázala i na jeden formální problém - ustupující aktivní znalost němčiny a převážnou orientaci pracovníků mladší generace na angličtinu. Dvojjazyčnosti se nevyhnou další ročníky této
akce, pokud má být skutečně representativním obrazem stavu vědy
a techniky. Výhodou angličtiny je, že všichni účastníci mají stejné
šance a používají jednodušší slovní zásobu.
Zahraničními účastníky byl vysoce hodnocen doprovodný program zasedání - procházka historickými partiemi Prahy, společenský večer v památné restauraci U Kalicha a zejména exkurze na sedm
pracovišť zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze.
Ing. Jiří Šíma, CSc.,
ČÚZK

BAUDYŠ, P.: Požadavky společnosti na obsah katastru
nemovitostí

AGU (Americká Geofyzikální Unie) se schází dvakrát do roka (na
jaře na východním pobřeží USA, začátkem zimy na západním). Na
prosincovém zasedání r. 1999 byl počet účastníků rekordní, 8060
osob. Počet přijatých abstraktů (což zhruba znamená i počet referátů
a posterů) byl též úctyhodný ... 6 800.
Dobře zorganizovat takovou akci, zejména provázat jednotlivá
symposia, je samo o sobě věcí, kterou jen tak někdo nezvládne, ale
od státu, který vysílá své občany na Měsíc, se to očekává jaksi automaticky. Organizačně bylo Fall Meeting AGU 1999 opravdu bez
závad, takže se dá říci, k radosti Američanů, "největší" a "nejlepší".
Jen kdyby tak nešetřili! Dali jen asi 25 emailovacích stanic na
8000 osob a to je prostě nedostačující. (E-mailováníje naprosto běžnou věcí a většina účastníků konferencí se bez něj již neobejde). Čekalo se v dlouhých frontách, doba kontaktu byla omezena na deset
minut, a navíc, první dva dny byly některé počítače telnetem nedosažitelné.
AGU má záběr na celé spektrum geověd. Ty pak mají svá oddělená symposia. Jsou zde "biovědy", geomagnetismus a paleomagnetismus, hydrologie, "ocean sciences", "planetary sciences", seismologie, aeronomie, sluneční a heliosférická fyzika, tektonofyzika,
vulkanologie, geologie, petrologie, geodezie a navíc obecně zaměřené "union lectures". Po stery již převládají nad ústně presentovanými referáty. Posterová zasedání jsou dobře připravena a organizována, disciplína je tvrdá. Posterový sál připomíná hangár na testování
kosmických lodí. Plochu sálu z větší části vyplňují panely pro postery. V jednom koutě prodává své produkty AGU, v druhém mají
své výstavky různé firmy živící se na vědcích (publikace, přístroje,
software, aj.), ve třetím je občerstvení a ve čtvrtém sada počítačů pro
e-mail).
Není v silách dvou účastníků-geodetů být na všech zasedáních.
Řada symposií běží současně, ale pokud tématicky souvisejí, je
snaha, aby navazovala. Zúčastnili jsme se převážně zasedání sekce
"Geodezie", zcela nudného rozdílení různých medailí, recepce a vyslechli přehledovou přednášku (tzv. Bowie lecture) dnešní světové
jedničky v oboru geofyziky Anne Cazenanové z Francie. Zabývá se
hlavně mořskou geofyzikou z altimetrických dat. Altimetrie přispěla
k detailnímu studiu mořského geoidu, objevila lineamenty podél zlomových linií a 10 000 podmořských hor.
Statické gravitační pole stále láká k dalšímu upřesňování stávajících hodnot harmonických geopotenciálních koeficientů (Stokesových konstant). Po americkém EGM 96 spatřily světlo světa německé
GRIM SS I a 5C I. První je čistě družicové řešení na základě určení
drah 21 družic velmi rozmanitých sklonů a hlavních poloos. Druhé
je totéž s přídavkem altimetrie a terrestrických dat. Model jde až do
stupně a řádu 120 a je přípravou na misi CHAMP (studium gravitačního pole z družice na nízké dráze současně sledované z GPS a nesoucí mikroakcelerometr k početní eliminaci poruch dráhy negravitačního původu).
Dále se pokročilo v modelování průběhu mořského a globálního
geoidu s příspěvkem altimetrických dat ze všech dosavadních misí.
Jsou k disposici detailní mapy tíhových anomálií a střední topografie moří (KM99) s rozlišením od 1/8 do 1/15 stupně.
Časově proměnné gravitační pole (tj. i časové variace geopotenciálních koeficientů hlavně nízkých stupňů a řádů) jsou již dlouho
na programu dne. Sekulámí variace C1m, Slm dávají např. okrajové
podmínky pro geofyzikální model postglaciální reakce. Zejména pro
studium časově proměnného gravitačního pole jsou určeny mise
GRACE, GOCE a EX-S.
CHAMP, GRACE, GOCE a EX-5 vytvářejí řadu nových "průzkumníků" gravitačního pole Země a variability tohoto pole. Těmto
misím a různým simulacím, co a jak z jejich dat dostat, se věnovala
řa~a příspě,:kŮ. Poznamenejme je~ stručně: CHAMP (Chalenging
mlcro-satel!lte payload for geophyslcal research and application, plánované vypuštění duben 2000) reprezentuje sledování družice z družice - CHAMP na nízké dráze je sledován z družic navigačního
systému GPS). GRACE (Gravity recovery and climate experiment,
2001) Je založen na vzájemném sledování dvou družic na nízkých
drahách v kombinaci se sledováním nízké družice z vysoké dráhy,
celé doplněno dvěma mikroakcelerometry na palubě, které lze zkombinovat do podoby gradientometru. GOCE (Gravity field and steady
state ocean circulation explorer, 2004) je opět sledování nízké dru-
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žice z vysoké, přičemž na nízké družici bude i tříosý gradientometer pro přímé měření druhých derivací gravitačního potenciálu).
EX-5 (2003) je koncept na přesné pokračování mise GRACE s lepší
technologií a miniaturizací a s cílem, aby GRACE a EX-5 nějakou
dobu pracovaly společně.
Slapové parametry byly zpřesněny z altimetrických měření Topexu a byl vytvořen model slapů CSR 4.0 nahrazující versi 3.0.
Radarová družicová altimetrie z oběžných drah kolem Země pokračuje v kumulaci a zpracování dat pro účely zejména geodezie,
geofyziky a oceánografie (ERS 2 ESA, veleúspěšný TOPEXlPoseidon (TIP, USA+Francie), ale GFO (US Army) je na tom špatně).
Nejnovějším "hitem" družicové altimetrie je sledování variací hladin vnitřních moří a jezer, což dříve šlo (v omezené míře a s malou
přesností) také, ale dnes je (díky perfektní dráze TIP) zajištěna geocentricita takové informace.
K disposici jsou šestileté série měření hladin asi 60 jezer a malých moří (právě z TIP). Přesnost měření je několik centimetrů (přirozeně ve vertikálním směru). Jsou sledovány variace hladin Kaspického a Azovského moře, silně ovlivněné lidskou činností, jezera
Nikaragua ve Střední Americe, Anapu v Brazílii, východoafrických
jezer v riftové oblasti, různých míst v Číně, aj. (s rozměry dostatečnými pro vytvoření sítě subsatelitních bodů). Když zaprší, hladina
jezera se zvedne, družicový altimetr na TIP to zaznamená. Vytváří
"synoptické" mapy výšek jezerní hladiny každých deset dní. Je
známo (z předaltimetrické éry), že hladina Aralského jezera drasticky poklesla (od r. 1960 dodnes o 20 m) kvůli odčerpávání podzemní vody. Aralské moře se v důsledku toho rozdělilo na dvě jezera. Hladina menšího během stavby ochranných hrází (1996)
stoupla o 2 m. Po jejich protržení v r. 1999 klesla o I m během necelého jednoho měsíce. Mezitím větší jezero průběžně vysychá, nejvíce o 0,8 m ročně během 1995-1997. V okolí vzniká slaná poušť či
spíše spoušť s obrovským dopadem na život místního obyvatelstva.
V řadě míst nejsou změny tak dramatické a spíše obrážejí povlovnější, "dlouhoměřítkové", klimatické změny. K jejich úspěšnému
monitorování je potřebná hustší síť subsatelitních bodů než je možná
z TIP, ale při zachování vysoké přesnosti dráhy. To vbrzku splní nižší
dráha mise ERS 2, stejně tak jako dráha jejího připravovaného pokračovatele mise ENVISAT (ESA).
Laserová družicová altimetrie byla vyzkoušena na oběžných drahách kolem Měsíce (sonda Clementine) a Marsu (MGS, MOLA).
Marsu bylo věnováno zvláštní symposium. Průběh topografie povrchu Marsu známe z nových měření zhruba s desetimetrovou chybou
ve vertikálním směru, což odhaluje řadu dříve neznámých detailů.
U Měsíce a Marsu jsou určeny harmonické potenciální koeficienty
do stupně a řádu 70. U Marsu byl objeven posun "geocentra" severojižním směrem (3 km) a byla odhadnuta amplituda změn C20. Variace pólového zploštění mají sezónní charakter a jsou způsobeny
změnami (táním a namrzáním) polárních čepiček Marsu. Na Zemi
se laserová altimetrie dostává prostřednictvím připravovaných misí
NASA nazývaných ICESat (Ice, Clouds, Elevation) a VCL (Vegetation Canopy Lidar).
Družicová gradientometrie je novou metodou k určování jemné
struktury gravitačního pole (bez omezení lze měřit jen nad oceány).
O metodě jako takové a různých projektech se lze dočíst v přehledovém článku v GaKO, 45(8),1999, č. 10, s. 233-241. Připomeňme
jen princip gradientometrie jako diferenciální mikroakcelerometrie.
Nejméně dva mikroakcelerometry na palubě družice měří miniaturní
zrychlení a rozdíl jejich čtení je změna zrychlení, tj. druhá derivace
gravitačního potenciálu v příslušném směru.
Na konferenci jsme zaznamenali referát o principielně novém,
kvantovém gradientometru. Testovací hmotou v tomto přístroji by
nebyla nějaká malá krychle či koule v dutině většího objektu, ale
sám atom. Využilo by se de Broglieho modelu atomu; atom má duální charakter: chová se jednak jako částice, jednak jako vlna. Změny
pohybů atomů uvnitř přístroje v důsledku změn gravitačního pole
nad místy měření by by ly zaznamenány atomovým interferometrem,
což by umožnilo obrovskou citlivost měření.
Stále větší pozornost je věnována vlivu přesunu hmot v tzv. "global fluids", pod čímž se souhrnně chápe atmosféra, oceány, podzemní vody, ledovce atd. Všechny tyto složky Země jsou v neustálém pohybu a mění tak celkový tenzor setrvačnosti zemského
tělesa i jeho momenty točivosti. Pevná Země, na které jsou umístěny pozorovací stanice, na tyto pohyby pak globálně reaguje, což
se projevuje jednak ve změnách její orientace v prostoru, jednak
v časových změnách jejího gravitačního pole (a tedy např. ve změnách tvaru geoidu, tíhovém zrychlení na jejím povrchu či pohybu
těžiště Země). Díky stále se zvětšující přesnosti pozorovacích technik, užívaných v kosmické geodezii, nabývají tyto změny (donedávnaještě pod hranicí pozorovatel nos ti) na důležitosti. Řada příspěvků se proto právem věnovala právě této problematice. Zatímco
vlivy atmosféry (s dominantním vlivem) jsou známy již poměrně
dlouho, ostatní vlivy nejsou zatím tak dobře prostudovány ajejich

systematické sledování v dostatečně husté síti pozorovacích stanic
je teprve"v plenkách". Zatím je téměř jisté, že slapové i neslapové
vlivy pohybů vody v oceánech zaujímají co do velikosti druhé
místo a jejich kombinace s vlivem atmosféry signifikantně zlepšuje shodu teorie s přímým pozorováním změn orientace Země.
Naproti tomu přesuny hmot vlivem seismické aktivity se zatím
zdají být natolik malé, že ani současná přesnost geodetických pozorování nedovoluje odhalit jejich projevy ve změnách orientace
Země v prostoru.
Pozorování orientace Země (která zahrnuje precesi, nutaci, pohyb
pólu a její rotaci) se nyní celosvětově provádí paralelně celou řadou
technik kosmické geodézie (rádiová interferometrie z velmi dlouhých základen VLBI, globální polohový systém GPS, měření vzdáleností družic a Měsíce laserovými dálkoměry SLR, LLR, měření
vzdáleností družic a jejich časové změny francouzským systémem
DORIS). Vzniká tak problém vhodných numerických postupů kombinace všech těchto pozorování do jednoho řešení. Zvláštní zasedání
bylo proto věnováno této problematice včetně současného určení
geocentrických poloh pozorovacích stanic a jejich časových změn
v jednotném globálním souřadnicovém systému.
Zejména s touto tématikou bylo poměrně úzce spojeno (neveřejné)
zasedání Řídícího výboru Mezinárodní služby rotace země (IERS
Directing Board), jehož se druhý autor (J. V.) poprvé zúčastnil jakožto jeho řádný člen, oficiálně v něm zastupující od r. 1999 Mezinárodní astronomickou unii. IERS, založená společně IAU a IUGG
v r. 1988, se právě nachází ve stadiu rozsáhlé reorganizace připravované již několik let. Především jde o jakousi decentralizaci a vznik
konkurenčního prostředí mezi jejími jednotlivými složkami.
Za dvanáct let existence této služby se její aktivity značně rozšířily - kromě zpracování pozorování výše zmíněnými technikami a určování parametrů orientace Země je služba dnes odpovědná též za
budování a udržování globálního terestrického systému souřadnic
i nedávno mezinárodně přijatého konvecionálního nebeského souřadnicového systému. Navíc v jejím rámci začalo nedávno působit
též centrum pro pohyby globálních geofyzikálních kapalin ("Global
Geophysical Fluids"), které shromažďuje a analyzuje data z nejrůznějších zdrojů, v úzké spolupráci s meteorology, geofyziky, oceánografy atd. V posledních letech byla značně kritizována dodnes přežívající praxe, při které každá skupina, analyzující data z libovolné
techniky, předává své výsledky přímo do centra IERS v Paříži.
Vzniká tak poměrně rozsáhlý a nepřehledný archiv řad vzájemně se
lišících výsledků, z nichž jsou pak pouze některé Centrálním byrem
vybrány a dále kombinovány. Snahou při reorganizaci je jednoznačně
přerozdělit kompetence a odpovědnosti na nižší složky, které přitom
získají relativní nezávislost, a vytvořit více center pro vývoj postupů
a software pro kombinace. Cílem je produkovat jedno "oficiální" řešení pro každou z pozorovacích technik získané např. kombinací řešení jednotlivých analytických center (zatím se tak děje pouze pro
GPS) a na jejich základě potom jedno "oficiální" kombinované řešení pro službu jako celek.
Proto byl v loňském roce odstartován proces, na jehož počátku
byla výzva všem zainteresovaným institucím, aby se přihlásily k odpovědnosti za jednotlivá centra: pro orientaci Země, rychlou službu
a predikce, konvence, nebeský souřadnicový systém, terestrický
souřadnicový systém, kombinace, analytickou koordinaci a centrální byro. Závazné přihlášky bude hodnotit k tomu účelu jmenovaná komise na IERS nezávislých odborníků a rozhodnutí o umístění jednotlivých center a nové organizaci padne do poloviny roku
2000.
Jako vždy při akci těchto rozměrů je řada referátů zbytečných. Je
neobyčejně obtížné (a pro organizátory-konvenory jednotlivých
symposií je to velmi náročná a nevděčná role) provést selekci podle
zaslaných abstraktů. Někteří jedinci referují jen proto, aby se zviditelnili či zůstali viditelní, jiní jen potřebovali jet na konferenci. V dalších případech, jako je GPS, nejde ani tak o vědu, ale o geodetický
provoz. Řada amerických presentací připadá evropskému uchu poněkud nafoukaná (my jsme nejlepší, i když děláme totéž co ostatní).
Detaily toho, o čem hovoří, přitom nejsou k dispozici, takže ověření,
co je vskutku nejlepší, je nesmírně obtížné. Tento "reklamní styl"
referování by patrně do vědy neměl patřit, rozmáhá se však a asi je
pro něj (hlavně v USA) dobrá půda. Nepříliš dobrých prací, zbytečností a duplikátů je odhadem možná až třetina z celkového množství prezentovaných prací.
Hlavním přínosem pro prvního autora (J. K.) této zprávy bylo
(I) příjemné zjištění, že naše výzkumné téma (za posledních asi
pět let) "radiální přesnost dráhy altimetrických družic" bylo
správně vybrané, neboť to je nutnou (nikoli však postačující podmínkou) pro valnou většinu interpretace altimetrických měření
(kde je potřeba geocentricita), (2) že radarová družicová altimetrie
pokročila již tak daleko, že přesná dráha družice TOPEXlPoseidon
může být již referencí pro variace hladin vnitřních moří a jezer,
a že (3) laserová altimetrie, tak úspěšná u Měsíce a u Marsu, bude
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vbrzku aplikována i na Zemi pro studium pohybu ledovců a dalších jevů.
Hlavním přínosem pro druhého autora (J. Y.) této zprávy bylo zejména zjištění, že Mezinárodní služba rotace Země, původně založená zcela pragmaticky kvůli hladkému přechodu monitorování orientace Země z metod klasické astrometrie na moderní metody
kosmické geodezie, se postupně vyvinula v komplexní mezioborovou službu, zahrnující téměř všechny doposud známé metody studia
globální geodynamiky, včetně výběru vhodných hodnot astronomicko-geodetických konstant a návrhu standardních modelů a výpočetních algoritmů. Aby stranou tohoto dění nezůstala ani Česká
republika, byla do konkurzu na jedno z kombinačních center podána
společná přihláška Astronomického ústavu AV ČR a oboru geodezie na FSv ČVUT.
Členství v AGU, které přináší slevu při účasti na jejích konferencích a každý týden noviny EOS, je pro nás - stejně jako občasná
účast na konferencích samotných - cenným zdrojem informací, ale
také příležitostí prezentovat na druhém konci světa naše výsledky.
Ing. Jaroslav Klokočník, DrSc.,
Ing. Jan Vondrák, DrSc.,
Astronomický ústav AV ČR

47. Fotogrammetrický týden
ve Stuttgartu

Ve dnech 20. až 24. září 1999 se konala ve Stuttgartu, hlavním městě
spolkové republiky Bádensko-Wlirttembersko, tradiční konference
,,47. Fotogrammetrický týden", kterou organizačně i odborně připravil Fotogrammetrický ústav Stuttgartské university ve spolupráci
s firmou Z/Ilmaging GmbH z Oberkochenu.
Konference se zúčastnilo přes 500 osob z 54 států světa. Nejvíce
účastníků bylo z pořádající země, tj. Německa (185 osob), dále USA
(26 osob), Svýcarska (22 osob), Dánska (18 osob), Rakouska (17
osob) a Francie (16 osob). Z České republiky bylo celkem 10 účastníků.
Během konference zaznělo 37 referátů a přednášek a proběhlo
6 bloků praktických demonstrací z oblasti fotogrammetrie.
Program konference a odborné přednášky byly soustředěny na pět
hlavních okruhů:
- Vznik nové firmy Z/I Imaging, vytvořenou kooperací firem Carl
Zeiss (podíl 40 %) a Intergraph (podíl 60 %). Pracovníci této firmy
také společně demonstrovali odpolední bloky ukázek využití fotogrammetrické techniky:
- Urychlený vývoj digitálních leteckých měřických kamer, na který
se soustředilo nezávisle na sobě několik světových firem.
- Jednoznačný příklon k metodám digitální fotogrammetrie (rychlý
nástup digitálních fotogrammetrických stanic na úkor stanic analytických) a snaha o maximální automatizaci fotogrammetrických
prací.
- Stále trvající zájem o třírozměrné (3D) aplikace, a to zejména o digitální model povrchu (DSM - Digital Surface Model), který zahrnuje i vnější obalovou plochu objektů v území, jako jsou např.
stavby a porosty. Pro pořízení dat se využívá zejména radarová
a laserová technika a aplikace směřují převážně do oblasti telekomunikací a územního plánování. S touto problematikou úzce souvisí rostoucí zájem o 3D modely měst.
- Čekání na kosmická data vysokého rozlišení (1m) a jejich možné
využití pro fotogrammetrické mapování a tvorbu GIS (Geografický
informační systém) v měřítkách I : 10 000 a menších. Shodou okolností se v poslední den konání konference, tj. 24. 9.1999 podařilo
úspěšně vypustit na oběžnou dráhu komerční družici vysokého rozlišení IKONOS-2 americké firmy Space Imaging.
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2. Vznik firmy ZII Imaging a předvádění fotogrammetrické
techniky

o vzniku firmy Zll Imaging podrobně informoval referát:
R. H. Spiller (Německo): "Z/IImaging, nový dodavatel systémů
pro fotogrammetrii a GIS". Referát ředitele evropské divize nově
vzniklé firmy popisuje stručně historii firmy Carl Zeiss v oblasti
fotogrammetrie od roku 1901 s důrazem na současný stav (letecké
komory RMK TOP s příslušenstvím, přesný fotogrammetrický
skener SCAI a digitální fotogrammetrická stanice PHODlS) a důvody, které vedly k vzniku firmy Z/I Imaging. Tyto důvody byly
zejména ekonomické a firma Carl Zeiss hledala od roku 1997 strategického partnera pro spolupráci. První kontakty byly navázány
s firmou Intergraph a krátce také s firmou LH Systems. Vzhledem
k nutnému souhlasu antimonopolního úřadu Evropské unie bylo
nakonec rozhodnuto o spojení s firmou Intergraph. Evropská část
Z/I Imaging GmbH se sídlem v Oberkochenu začala pracovat
1. dubna 1999 a jejím jediným akcionářem je firma Carl Zeiss.
Americká část ZJI Imaging Corp. se sídlem v Huntsville začala
pracovat 15. května 1999 ajejím jediným akcionářem je firma Intergraph. Firma Intergraph vlastní ve společnosti 60 % podílu
a firma Carl Zeiss 40 % podílu. Plánuje se otevření dalších poboček firmy ve Velké Británii, Francii, Řecku, Jihovýchodní Asii
a USA (Denver). V souvislosti s požadavky trhu bude firma usilovat o rozvoj a zajišťování čistě digitálního a převážně automatického fotogrammetrického procesu od pořízení dat až po jejich
vyhodnocení. Konkrétně se ZJI Imaging zaměří na vývoj a výrobu
digitálních leteckých měřických kamer a digitálních fotogrammetrických stanic. Firma také garantuje nepřetržitý technický vývoj
na bázi existujících produktů.
Předvádění fotogrammetrické techniky probíhalo po tři odpoledne
v šesti hodinových blocích. Přednášející byli buď pracovníci firmy
Z/I Imaging, nebo Fotogrammetrického ústavu Stuttgartské university. Jednotlivé bloky byly zaměřeny následovně:
- blízká fotogrammetrie,
- tvorba 3D modelů měst,
- letecké snímky a skenování,
- aerotriangulace a tvorba ortofot,
- stereovyhodnocení leteckých a satelitních dat,
- integrace rastrových a vektorových dat.
V prvním bloku byly pracovníky university předvedeny ukázky
snímací techniky, jako jsou stereokamery, videokamery, stereomikroskopy, různé typy digitálních kamer na bázi CCD prvků. Cílem je
získat přesnou trojrozměrnou informaci o objektu.
V druhém bloku byla přednesena informace o technologii tvorby
3D modelů měst, která je vyvíjena Fotogrammetrickým ústavem
Stuttgartské university od roku 1996 s maximální snahou o automatizaci procesu identifikace objektů.
V třetím bloku pracovníci firmy Z/I Imaging představili leteckou
měřickou komoru RMK TOP s bohatým příslušenstvím. Vlastní komora je dodávána ve verzi RMK TOP 15 (objektiv PLEOGAN A3
4/153 s ohniskovou vzdáleností 153 mm) a ve verzi RMK TOP 30
(objektiv TOPAR A3 5,6/305 s ohniskovou vzdáleností 305 mm).
Standardní příslušenství tvoří T-CU (centrální kontrolní systém)
a T-TL (terminál pro monitorování komory). Další přislušenství
tvoři: T-MC (filmové zásobníky), T-AS (gyro-stabilizační rám pro
upevnění komory), T-NT (teleskop pro vizuální navigaci a kontrolu
překrytů), T-NA (automatické navigační zařízení) a T-FLIGHT (Ietový řídící a plánovací systém).
Dále byla předvedena modulární letecká komora KS-153, která je
určena pro průzkumové účely a dálkový průzkum Země. Verze Pentales 57 s pěti objektivy o ohniskové vzdálenosti 57 mm umožňuje
širokoúhlé záběry v úhlu 182,7°, verze Trilens 80 s třemi objektivy
o ohniskové vzdálenosti 80 mm umožňuje záběry v úhlu 143,5°
a verze Telelens 610 s objektivem o ohniskové vzdálenosti 610 mm
slouží pro detailní záběry formátu 115 mm x 230 mm.
Dále byl předváděn osvědčený přesný fotogrammetrický skener
SCAI, který je vyráběn od roku 1995. Spolu se zařízením na posun
filmových rolí (Autowinder) umožňuje automatickou digitalizaci leteckých snímků. Volitelná velikost pixelu při skenováníje: 7,14,21,
28, 56, 112 a 224 }lm. Nejvíce používaná hodnota je 14 a zejména
21 }lm. Uvedený skener pracuje v Katastrálním úřadě v Pardubicích
a slouží k digita1izaci leteckých měřických snímků pro tvorbu digitálních ortofot v rámci procesu aktualizace ZABAGED (Základní
báze geografických dat).
V dalších dvou blocích byl pracovníky firmy ZJI Imaging podán
přehled o digitálních fotogrammetrických stanicích, včetně příslušného software, který firma vyrábí. Jedná se o systém PHODIS Base
(základní software pro zpracování dat a aerotriangulaci), PHODlS
ST (stereovyhodnocení) s aplikačním softwarem TopoSURF (automatická tvorba DTM - Digital Terrain Model), PHODlS OP (pro
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tvorbu digit. ortofot), PHOCUS (práce s vektorovými a rastrovými
daty, tvorba informačních systémů). Systém PHODlS pracuje pod
operačním systémem UNIX. Dále byla předvedena digitální fotogrammetrická stanice ImageStation Z pracující pod operačním systémem Windows NT. Tato stanice je vybavená 28 palcovým panoramatickým monitorem a ve srovnání se staršími modely nabízí větší
uživatelský komfort a rychlost. K dispozici je také levnější stavebnicová verze digitální fotogrammetrické stanice ImageStation SSK,
která využívá vlastní standardní počítač objednatele s operačním
systémem Windows NT. K těmto stanicím existuje široká nabídka
software, např. ImageStation Match-AT (automatická aerotriangulace), ImageStation Match-T (automatická tvorba DTM) a Imagestation OrthoPro (tvorba digitálních ortofot).
Poslední blok byl zaměřen na předvádění softwarových produktů
firmy 'ZJIImaging pro práci s rastrovými a vektorovými daty. Byly
představeny programy I/RAS B, IIRAS C, Image Analyst, IIGeoVec,
IIParcelVec a GeoVec Office, který sdružuje kromě Image Analyst
všechny vyjmenované programy. Programy IIGeoVec a IIRAS B +
C jsou využívány při tvorbě a aktualizaci projektu ZABAGED.

3. vývoj digitálních leteckých měřických kamer
Této problematice se věnovaly následující referáty:
R. Sandau, P. Fricker (Švýcars/w), S. Walker (USA): "Digitální
letecké kamery-možnosti aproblémy", G. Neukum (Německo): "Digitální letecká stereokamera vysokého rozlišení - předvedení a aplikační možnosti", CH. Thom, J. P. Sandau (Francie): "vývoj digitální kamery v IGN", A. Hinz (Německo): "vývoj digitální kamery
v Zlllmaging ", H. Heier (Němec/w): "Použití digítálních leteckých
kamer a potřeby trhu ".
Vývojem leteckých digitálních kamer se zabývá několik světových firem a výzkumných center:
- Firma LH Systems (první referát) se zabývá vývojem digitálních kamer od ro.ku 1997. Model WAAC (Wide Angle Airborne Camera) je širokoúhlá třiřádková kamera (každý řádek obsahuje 5184
pixelů) s ohniskovou vzdáleností 21,7 mm., minimální pozemní rozlišovací schopnost je 1,6 m při šířce zobrazovaného území 8,4 km.
Pro lepší rozlišovací schopnost je připravován model s počtem
20 000 pixelů v řádce. Firma také kooperuje s Německým kosmickým centrem v Berlíně na vývoji digitální kamery HRSC.
- Německé kosmické centrum (druhý referát) vyvíjí model digitální letecké kamery HRSC-A (High Resolution Stereo Camera-Airborne), který je odvozen z kosmické verze. Jedná se o velice přesný
mnohořádkový (9 řádků, každý obsahuje 5184 pixelů), multispektrální stereosystém s ohniskovou vzdáleností 175 mm. Čtyři řádky
jsou vyhrazeny po barevné kanály (červený, zelený a modrý) a infračervený kanál, ostatní řádky pak pro stereopohled v úhlech 18,9°
a 12,8°. Rozlišovací schopnost při výšce letu 2 500 m činí 0,10 m.
Na pořízená digitální data navazuje automatický fotogrammetrický
software pro tvorbu digitálního modelu reliéfu, ortofot a barevných
muitispektrálních ortofot. První aplikační experimenty byly provedeny už v roce 1997 pro mapování městských oblastí (mapový list
Berlína v měřítku I : 5 000) a povrchových dolů, dále pro monitorování vulkanické činnosti a povodní.
- Ve francouzském Národním zeměpisném ústavu začal vývoj digitální kamery v roce 1991 (třetí referát). Barevná verze kamery
pracuje s maticovým senzorem velikosti 3K x 2K (3072 x 2048 pixelů) a černobílá verze se sensorem 4K x 4K (4096 x 4096 pixelů).
Kamery byly vyzkoušeny v roce 1997 při pořizování obrazových
záznamů měst Saumur a Rennes v rámci projektu BDTOPO (báze
topografických dat v měřítku I : 25 000). V roce 1999 byly pořízeny obrazové záznamy regionu Ile de France o rozloze 15000 km2,
které mají sloužit k výrobě barevných ortofot s rozlišovací schopností I m a v městských oblastech 0,5 m. V rámci této akce bylo
pořízeno 20000 obrazových záznamů po 18 Mb což představuje
360 Gb dat.
- Poslední dva referáty se zabývají obecnou problematikou vývoje digitálních kamer vzhledem k požadavkům fotogrammetrického trhu a také vývojem těchto kamer ve firmě 'ZJI Imaging. Tato
firma vyvíjí digitální letecké kamery na bázi maticových senzorů,
které prodělávají bouřlivý vývoj. Různé firmy, např. Kodak, Philips
a Lockheed Martin, produkují v omezených sériích senzory o velikosti 4K x 4K, 7K x 8K a 9K x 9K s velikostí pixelu od 9 J.1m do
12 J.1m. Vyvíjená přestavitelná kamera (různé rozlišení v souvislosti
s typem použitého senzoru o velikosti 4K x 4K až 14K x 14K, různý
počet typů kamerových hlav umožňuje pořízení multispektrálních
obrazových záznamů, záběry pod různými úhly atd) bude moci být
nasazena podle druhu aplikace (např. pro měřické účely, aplikace
dálkového průzkumu Země atd.).
V nejbližších letech se počítá s poměrně rychlým nástupem používání obrazových dat pořízených digitálními leteckými kamerami.

Vedou k tomu následující důvody: nižší náklady (odpadá film a vyvolávací proces, snadnější automatizace prací), rychlejší proces (není
třeba skenovat film), vyšší kvalita (lepší radiometrické rozlišení, radiometrická přesnost, snáze reprodukovatelné barvy, vyšší prostorová přesnost a průběžná kontrola obrazu za letu) a nové aplikační
možnosti, zejména v oblasti pořizování multispektrálních dat.
Na fotogrammetrickém trhu budou o přízeň zákazníka usilovat tři
zdroje obrazových dat: digitální kosmická data (rozlišení I m a více),
digitální letecká data (rozlišení 0,1 maž 5 m) a analogová letecká
data (rozlišení 0,01 m až 0,25 m).

4. Digitální fotogrammetrie
prací

a automatizace fotogrammetrických

Této problematice se věnovaly např. následující příspěvky:
E. P. Baltsavias (Švýcars/w): "Hodnocení fotogrammetrických
skenerů", CH. Heipke (Němec/w): "Automatická aerotriangulace,
výsledky testu OEEPE -ISPRS", T. Kersten (Švýcarsko): "Digitální
aerotriangulace, zkušenosti ze Švýcarska ", M. Madani (USA): "OrthoPro software firmy ZlI lmaging pro výrobu ortofot", V. Walker
(USA): "Automatizovaný sběr dat GIS a aktualizace".
- V prvním referátu autor z Ústavu geodézie a fotogrammetrie
v Curychu podává vyčerpávající charakteristiku deseti nejznámějších fotogrammetrických skenerů na světě, včetně cenových relací,.
K nejdražším a po technické stránce k nejlepším patří skenery DSW
300 (LH Systems), SCAI ('ZJI Imaging), PhotoScan ('ZJI Imaging)
a Lenzpro 2000 (Lenzar), jejichž cena se pohybuje v rozmezí
125-165 tisíc amerických dolarů. Zajímavou otázkou je doporučovaná velikost pixelu při skenování, kde se liší názory vědců, praktických uživatelů a výrobců. Pro dosažení stejného rozlišení jako je
u originálního leteckého filmu (60-30 čar na mm) je třeba skenovat
s velikostí pixelu 6-12 J.1m. Pro přesné práce se za současného stavu
techniky doporučuje velikost pixelu při skenování 10-15 J.1m, ale
velmi dobrých výsledků (při AT, DTM a tvorbě ortofot) lze dosáhnout i při velikosti pixelu 25-30 J.1m. Další vývoj skenerů se zaměří
na lepší softwarové vybavení a rychlejší skenování. Nepředpokládá
se růst cen, které jsou stále vysoké. Fotogrammetrické skenery jsou
však stále velmi složitá a citlivá zařízení s poměrně velkým výskytem chyb. Autor končil svůj referát svérázným prohlášením na dotaz z pléna - " Který skener je nejlepší?" - následující odpovědí:
"Nejlepší skener je žádný skener", to znamená mít originální data
přímo v digitální formě.
- Další dva referáty byly věnovány problematice automatické
aerotriangulace. První z nich je věnován testu současných komerčních (HATS, Match AT a Phodis AT) i experimentálních (5 druhů)
softwarových produktů pro automatickou aerotriangulaci, který zadala Evropská organizace pro experimentální fotogrammetrický výzkum (OEEPE) a Mezinárodní společnost pro fotogramm~trii a dálkový průzkum Země (lSPRS). Na testu se pod vedením Ustavu pro
fotogrammetrii a DPZ (dálkový průzkum Země) Technické university v Mnichově podílelo dalších 21 účastníků včetně největších prodejců. Hlavním cílem testu bylo prověření geometrické stability
bloků, automatická tvorba spojovacích bodů ajejich přesnost. Velký
počet vytvořených spojovacích bodů zaručuje geometrickou stabilitu bloků. Za ideálních podmínek (otevřený a plochý terén) je přesnost spojovacích bodů 2,2 J.1m nebo O, II pixelu, za méně příznivých
podmínek pak 4-9 J.1m nebo 0,2-03, pixelu. Tyto výsledky byly obdobné pro všechny sledované softwarové produkty. V hornatém a zalesněném terénu však některé systémy neuspěly a výsledky byly nepřijatelné. Vyšší kvality a spolehlivosti lze v budoucnu dosáhnout
kombinací automatické aerotriangulace (AAT) s přímým měřením
parametrů vnitřní orientace pomocí prostředků GPS (Global Positioning System) a INS (vnitřní navigační systém), které jsou umístěny
v letadle.
Druhý referát popisuje zkušenosti s užitím komerčního programu
HATS (Helava Automated Triangulation System) firmy LH Systems
pro automatické vyhotovení aerotriangulace na celém území Švýcarska. Práce probíhaly od října 1995 do července 1998 na 43 blocích po 82 až 333 snímcích. Celkem bylo pořízeno přes 7 tisíc barevných leteckých snímků v měřítkách 1 : 22 000 až I : 54 000.
Skenování probíhalo na fotogrammetrickém skeneru DSW 200 firmy
LH Systems při velikosti pixelu 25 J.1m a doba skenování jednoho
barevného snímku byla 20 minut. Skener byl umístěn v samostatném prostoru vybaveném klimatizací, zvlhčovačem vzduchu a prachovým filtrem pro dosažení naprosté čistoty snímků a skleněné
desky skeneru. Aerotriangulace probíhala na digitální fotogrammetrické stanici DPW 670 (LH Systems) vybavené softwarem SOCET
SET (Softcopy Exploitation Tools), jehož součástí je modul HATS.
Práce probíhaly následovně: - připrava dat; vlícovací body byly jednak signalizované a zaměřené pomocí GPS (x, y, z = 0,3 m), dále
z mapových podkladů 1 : 10 000 a I : 25 000 (z = 1,5 m) a z ka-
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tastrálních map (x, y = 0,5 ml, - import dat a minimalizace obrazu,
- automatické měření AT, - svazková adjustace bloků pomocí programu BLUH z Hanoverské university, - kontrola dat. Průměrná spotřeba času najeden snímek byla 9 až 16 minut, výjimečně 38 minut
(velké výškové rozdíly, rozdílná měřítka snímků v jednotlivých řadách, malý, asi 10 % příčný překryt, až roční časový odstup ve snímkování mezi řadami). V blízké budoucnosti se počítá se zkrácením
času na 5 minut na jeden snímek. Přímé měření prvků vnitřní orientace pomocí GPS a INS během letu zkvalitní a zrychlí výsledky
AAT.
- Další příspěvek podrobně popisuje nejnovější software firmy
Z/I Imaging pro tvorbu ortofot s názvem OrthoPro. Software umožňuje využívat různé typy digitálních modelů reliéfu a skrze GeoMedia automatickou transformaci souřadnicových systémů mezi
zdrojovými daty a výstupním ortofotem, které se převážně využívá
jako pozadí pro GlS, nebo pro aktualizaci map.
- Poslední referát je věnován využití různých obrazových dat
(letecké snímky; digitální letecká multispektrální data, letecká laserová data, kosmická data IRS- IC a MOMS 2P) pro automatickou identifikaci objektů. Pro ověření výsledků byla použita data
německé topografické databáze ATKIS v měřítku I : 25 000. Vyvinutý software umožňuje pracovat souběžně s více druhy zdrojových dat. Kosmická data se ukázala jako nevhodná pro svou malou rozlišovací schopnost (5,8 ma 18 ml; aby mohl být objekt
spolehlivě interpretován musí mít minimální velikost 2 x 2 pixely,
což v lepším případě znamená 12 m x 12 m. Data z digitální letecké kamery, která byla převzorkovaná na velikost pixelu
2 m (původní 0,75 ml, se ukázala jako vhodná. Určité problémy
však dělala interpretace uvnitř městské zástavby, kde často byly
shodně vyhodnoceny ulice a budovy s plochou střechou, takže
průběh ulic nešel jednoznačně interpretovat. Tyto problémy se dají
odstranit využitím laserových dat. Jako nejlepší kombinace zdrojových dat se ukázal soubor barevných leteckých dat, laserových
dat a dat z oblasti blízkého infračerveného záření (interpretace ve
stínech).
5. Digitální modely povrchu a 3D modely měst
Této problematice se věnovalo nejvíce referátů, z nichž k nejzajímavějším patřily: U. Lohr (Německo): "Vysoce rozlišovací laserový
skener nejen pro tvorbu 3D modelů měst", L. Renouard (Francie),
F Lehmann (Německo): "Podrobný digitální model povrchu a ortojota pro plánování sítí Telecomu ", M. Wolf (Německo): "Tvorba
3D modelů měst s využitím jotogrammetrických dat" a A. Griin,
X. Wang (Švýcarsko): "CyberCity Modeler, prostředek pro interaktivní tvorbu 3D modelů měst".
- První příspěvek informuje o laserovém systému německé firmy
TopoSys, který pracuje s polohovou přesností 0,5 m a výškovou přesností O, 15m. Součástí zařízení, které je umístěno v letadle, nebo častěji ve vrtulníku, je kromě laseru i videokamera a multispektrální
řádkový skener s rozlišovací schopností 0,4 m při výšce letu 1000 m.
Zařízení je používáno pro městské plánování (např. 3D model města
Karlsruhe z roku 1998, z něhož byl poloautomatickou filtrací získán
digitální model reliéfu), vodní hospodářství (sledování a vyhodnocování povodní) a mapování koridorů (elektrická vedení vysokého
napětí).
- Druhý příspěvek referuje o zařízení pro rychlou automatickou
tvorbu digitálního modelu povrchu (DSM) a ortofot (barevných
i černobílých), které bylo vyvinuto ve spolupráci Německého národního kosmického centra a francouzské firmy ISTAR. Německá
strana zajišťuje pořízení dat (s rozlišením 0,25 m a 1 m) digitální
multispektrální stereokamerou HRSC-A (blíže viz kapitola 3),
která je vybavena přesným polohovým a navigačním systémem Applanix (kombinace diferenčního GPS a INS). Francouzská strana
zajišťuje zpracování dat softwarovým produktem SPOT 3D. Zpracování jednoho města (200 km2) je velice rychlé a trvá jeden týden při využití 25 pracovních stanic typu SUN. V roce 1999 bylo
zpracováno 43 měst dvanácti evropských států za účelem vybudování přenosové sítě pro potřeby Telecomu. V roce 2000 bude zmapováno 100 velkých měst v Evropě a USA (gridový model DSM
o hraně 2 m a 5 m s přesností I m, vektorová databáze budova barevné a černobílé ortofoto s rozlišením 0,25 m) a zpracováno další

území o rozloze 500 tisíc km2 (pětimetrový gridový DSM s přesností 2 m a panchromatická a multispektrální ortofota s rozlišením
1

ml.

- Poslední dva referáty se věnují vlastní tvorbě 3D modelů měst.
První z nich popisuje fotogrammetrické vyhodnocení modelu města
3D na podkladě již existujících dat 2D, např. digitální katastrální
mapa. Pro jeho vytvoření v měřítku I : I 000 je třeba snímkování
v měřítku I : 10 000 až 1 : 13 00 v době vegetačního klidu. Postup
operací je následující: - snímkování a aerotriangulace, - vytvoření
gridového výškového modelu, - výpočet povrchů a tvarů střech, zdí
atd., - vizualízace modelu a konverze do ASCII formátu.
Druhý příspěvek se věnuje poloautomatickému programu CiberCíty Modeler pro vytvoření 3D modelů měst, který lze použít na
analytických a digitálních fotogrammetrických stanicích. Program
je velmi rychlý a přesný a vyhodnotí v průměru 4 budovy (střechy)
za sekundu. Automatickou cestou se vyhodnotí asi 95 % střech
a zbylých 5 % se musí dořešit interaktivně, přičemž jeden zkušený
operátor může vyhodnotit až 500 střech budov za směnu. Např.
v centru Curychu bylo vyhodnoceno 4 729 budov, z toho 4 489 automaticky za 1493 sekund a 240 interaktivně. Pro vizualizaci a animaci dat lze použít různé programy, např. AutoCad, Microstatíon
a další. Dají se při tom kombinovat různá data, např. vektorová databáze budov, digitální model reliéfu, rastrová data leteckých
snímků, digitální data plánovaných budov, video záznamy fasád budov a další.
6. Kosmická data vysokého rozlišení
Využití kosmických snímků vysokého rozlišení byl sice věnován
pouze jeden referát: C. Fraser (Austrálie): "Postavení kosmických
snímků vysokého rozlišení", ale tato problematika byla v kuloárech
poměrně široce diskutovaná. Autor ve svém příspěvku popisuje
historii kosmických snímků vysokého rozlišení (HRSI; High-Resolution Satellíte Imagery). První zmínku o těchto systémech podal
na 45. Fotogrammetrickém týdnu v roce 1995 L. Fritz, generální
sekretář ISPRS. Simulovaná data pak byla předvedena v roce 1998
na 18. Kongresu ISPRS ve Vídni. V době konání této konference se
po několika nezdarech očekává vypuštění komerčního satelitu Ikonos-2 americké firmy Space Imaging (což se také v závěru konference stalo). Vypuštění dalších satelitů amerických firem EarthWatch a Orblmage se očekává v co nejkratší době. vývoj těchto
satelitů probíhá také ve Francii a Indii. Rozlišovací schopnost HRSI
činí 1 m v panchromatické oblasti spektra a 4 m v multispektrální
oblasti spektra. Velikost scény je např. u Ikonosu-2 I I x II km poziční přesnost (bez kontrolních pozemních bodů) je 12 m horizontální a 10m vertikální a s použitím pozemních kontrolních bodů
2 m horizontální a 3 m vertikální. Data se tak dají využít i pro mapovací účely v měřítku I : 10000. Údaje Ikonos-2 jsou už v současné době distribuovány pro území Evropy přes firmu Space Imaging Europe se sídlem v Athénách, s kterou česká firma GlSAT
podepsala smlouvu o prodeji a distribuci dat pro území České
republiky.
Kosmické snímky vysokého rozlišení, a z nich odvozené další výstupy (mozaika z více scén, orthorektifikovaná data s různou mírou
polohové přesnosti, multispektrální syntézy atd.), představují ideální
materiál pro firmy podnikající v oblasti GlS a mapování, které mohou zvýšit svůj obrat bez nákladných kapitálových investic.
7. Závěr
Na základě získaných informací si bylo možné udělat solidní představu nejen o současném stavu a uplatnění fotogrammetrie, ale zejména i o směrech jejího dalšího vývoje, včetně aplikačního využití.
Souhrnně se dá konstatovat, že vývoj fotogrammetrie směřuje k čistě
digitálním technologiím s maximálním podílem automatizace v celém procesu fotogrammetrických prací. Dále se předpokládá masivnější využití kosmických digitálních dat v souvislosti s nástupem generace komerčních družic vysokého rozlišení.
RNDr. Eduard Muřickv,
Zeměměři~'ký úřad, Praha

Z L1P5KÉHO KNiŽNíHO VELETRHU

(23.-26. 3. 2000)

Ortofotoatlas Prahy z Kartografie Praha byl v české expozici na Lipském knižním veletrhu
uveden na čelném místě

odborný a vědecký časopis Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Ing. Stanislav OIejník - vedoucí redaktor
Ing. Ján Vanko - zástupce vedoucího redaktora
Ing. Bohumil Šídlo - technický redaktor

Ing. Juraj Kadlic, PhD., (předseda), Ing. Jiří Černohorský (místopředseda), Ing. Marián Beňák, doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
doc. Ing. Ján Hefty, PhD., Ing. Petr Chudoba, Ing. Ivan lštvánffy, Ing. Zdenka Roulová

Vydává Český úřad zeměměřický a katastrální a Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v nakladatelství Vesmír, spol. s r. o., Na Florenci 3, 111 21 Praha 1, tel. 004202 22 82 83 95. Redakce a inzerce: Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm 9, 18211
Praha 8, tel. 00420284041542,00420284041603,
fax 004202 84 041416 a VÚGK, Chlumeckého 4, 826 62 Bratislava, telefón
00421743296041,
fax 004217 43 29 20 28. Sází Svoboda, a. s., Praha 10-Malešice, tiskne Serifa, Jinonická 80, Praha 5.

Vychází dvanáctkrát ročně.
Distribuci předplatitelům (a jiným) distributorům v České republice, Slovenské republice i zahraničí zajišťuje nakladatelství Vesmír,
spol. s r. o. Objednávky zasílejte na adresu Vesmír, spol. s r. o., Na Florenci 3, POB 423, 111 21 Praha 1, tel. 004202 22 82 83 94
(administrativa), další telefon 004202 22 82 83 95, fax 004202 22 82 83 96, e-mail vanek@msu.cas.cz, e-mail administrativa:
vorackova@msu.cas.cz, nebo imlaufova@msu.cas.cz. Dále rozšiřují společnosti holdingu PNS, a. s., včetně předplatného, tel. zelená
linka 0800 16 72 34-6. Podávání novinových zásilek povoleno: Českou poštou, s. p., od štěpný závod Přeprava, čj. 467/97, ze dne
31. 1. 1997. Do Slovenskej republiky dováža MAGNET
- PRESS SLOVAKIA,
s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava,
tel. 004217 44 45 46 28, linka 106, ďalší telefón/fax 004217 44 45 45 59. Predplatné rozširuje Privátna novinová služba, a. s.,
Záhradnícka 151, P. o. Box 98, 820 05 Bratislava 25, tel. 004217 55 42 13 82, fax 004217 50 63 43 54. Ročné predplatné 420,- Sk
vrátane poštovného a balného.

Náklad 1200 výtisků. Toto číslo vyšlo v dubnu 2000, do sazby v únoru 2000, do tisku 10. dubna 2000. Otisk povolen jen s udáním
pramene a zachováním autorských práv.

Prof. Ing. Miloš Pick, DrSc.

K problému určování tvaru Země

69

RNDr. Mária Kováčová

Význam národnej štandardizácie
názvov

geografických
73

Ing. Juraj Vališ, PhD., Ing. Andrej Vojtičko, PhD.

Využívanie zahraničnej pomoci Európskej únie programu PHARE v rezorte ÚGKK SR

75

Geodetický a kartografický obzor
ročník 46/88, 2000, číslo 4
69

Prof. Ing. Miloš Pick, DrSc.,
Praha

Práce se zabývá Clairautovým teorémem. tj. diferenciální rovnicí určující. na základě hydrostatické rovnováhy zemského tělesa. plochy stejné hustoty rotující Země v závislosti na jejich hloubce. Pro numerickou aplikaci byl použit hustotní model
PREM.

The Clairauťs theorem is discussed. i. e. the differential equation determining on the base of hydrostatic equilibrium of the
Earth's body suifaces of equal density of rotating Earth related to their depths. The PREM density model was applied to numeric solution.

Před 250 lety byla otištěna Clairautova práce [I]. v níž byl
formulován slavný Clairautův teorém: diferenciální rovnice,
vycházející z hydrostatické rovnováhy zemského tělesa, a určující zploštění plochy stejné hustoty rotující Země v závislosti na hloubce plochy.
Hlavní důraz byl v té době kladen na určení jednotného
zemského elipsoidu určeného dvěma parametry (zpravidla
velkou poloosou a a zploštěnímj). Při tom se předpokládalo,
že hypotéza hydrostatické rovnováhy je pravděpodobně jediná správná cesta k určení neznámého zploštění.
Obrat nastal teprve v družicové éře. Již prvá měření pomocí družic ukázala, že Země není v hydrostatické rovnováze.
Přesto Clairautova práce a výsledky dalších navazujících
výzkumů měly základní význam při určování tvaru Země
a i dnes mohou být použity jako prvé přiblížení při odhadech
rozložení různých parametrů uvnitř zemského tělesa.

Clairautova diferenciální rovnice do členů prvého řádu, tak
jak ji odvodil Clairaut, zní

D-střední hustota části zemského tělesa od těžiště Země
O do bodu P,

Rovnice (I) byla odvozena do členů prvého řádul. Z rozboru
rovnice plyne. že v intervalu O :s; r :s; R musí platit
df

dr

kde R je střední poloměr Země. Platí tedy, že zploštění hladinových ploch se zmenšuje s rostoucí hloubkou.
Analýze rovnice (I) a jejímu dalšímu rozpracování se věnovala celá řada význačných světových geofyziků. Dobrý
přehled vykonané práce nalezneme např. v Moritzově knize
[2]. Mezi jmenovanými osobnostmi nalezneme i jméno nedávno zesnulého českého astronoma prof. Z. Kopala [3].2
Rovnici (I) můžeme dát jiný tvar. Můžeme např. použít
Radauovu transformaci [4]. Zavedeme nový parametr 1]:
r

1] =

ďf6pdf

d,-2+-;:

6

P

Ddr---;.z(l-D)f=O,

>0,

df

T Jr

d(logj)

=

d(logr)'

(1)

f - zploštění tělesa (v prvém přiblížení rotačního elipsoidu;
v tom případěf= (a - b)/a),
r - radius vektor; je to vzdálenost OP proměnného bodu P
od těžiště Země O, r

=

a (1-

+f-

ffPix)],

I

Po(x), Pix). P4(x)•... - Legendrovy polynomy,
Po(x)

=
=

2

I,

Pix)
1/2 (3x2 - 1)
P4(x) = 1/8 (35x4-30x2+ 3), ... , dále substituce x = cos@
p - skutečná hustota plochy stejné hustoty jdoucí proměnným bodem P,

Za členy prvého řádu považujeme členy O (j). členy druhého řádu
budou členy O Cf), atd.
Prof. Kopal studoval v Praze, ale strávil prakticky svůj celý vědecký život v zahraničí. Osobně jsem prof. Kopala neznal. byl jsem
o generaci mladší. Přesto jsem s ním byl v písemném styku. Na požádání s nevšedním úsilím zásoboval naši pracovní skupinu knihami. které v té době byly pro nás absolutně nedostupné. Teprve
při jeho poslední návštěvě v Praze. krátce před jeho úmrtím. jsem
měl tu čest se s ním osobně seznámit.
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p - skutečná hustota,
Pm - střední hustota Země;

fJZě + 613~

D

e- 6

O -~)

dTJ
2
6
P
r dr + TJ - TJ - + 6 D (l + TJ) = O.
Tím jsme přetransformovali Clairautovu lineární diferenciální rovnici druhého řádu O) na nelineární diferenciální
rovnici prvního řádu (S), na rovnici Radauovu.
Rovnice O) a (S) byly odvozeny do členů prvého řádu. To
již pro moderní, výzkumy nestačí. Proto byly v novější době
tyto vztahy doplněny o členy Olf).
Radius vektor r budeme psát v úpravě navržené Darwinem
[6] a de Sitter-em [7]
+ K") sin2 2e],

(6)

velká poloosa rotačního elipsoidu,

a -

(9)

'

e

+f3-)-3eO

+f3-)2-4e,

e

(0)

e

e=~-2e+~e2_~em+

f

e~

Při numerickém řešení nejprve položíme pravou stranu
rovnice (9) rovnou nule a pak počítáme s přibližnými hodnotami e korekci (0) a výpočet opakujeme po zavedení korekce (0). Pro řešení musíme znát dvě okrajové podmínky:
Pro povrch Země

Po dosazení do rovnice O) a po úpravě dostaneme

e- (~

=..!7 O -~)D

e

~=7JlO

r= a [1- fcos2

e

D

f - jeho zploštění,

e-

pólová vzdálenost, q> = 90° - e, q> je zeměpisná šířka,
deformace hladinového sféroidu vůči rotačnímu elipsoidu.
Rovnice pro radius vektor r se již nevztahuje k rotačnímu
elipsoidu, ale k hladinovému sféroidu. Deformaci elipsoidu
na sféroid při tom definuje parametr K" (obr. 1).
K" -

Dále podle de Sitter-a dosadíme místo zploštěníf tzv. eliptičnost e:

7

m

10m2

7

(11)

21'

kde je:

oiR3
m= GM'
ú) = úhlová rychlost rotace Země,
R = střední poloměr Země,
G = gravitační konstanta,
M = hmotnost Země.
Druhá okrajová podmínka přikazuje, aby zploštění na povrchu Země bylo rovno zploštění zvoleného rotačního elipsoidu.
Kromě toho musí být ve středu Země elipticita konečná
veličina.
Pro určení hodnoty K" vyjdeme z hodnoty potenciálu v libovolném vnitřním bodě tělesa a z podmínky, že plocha
stejné hustoty jdoucí tímto bodem je hladinová. Po úpravě
dostaneme Darwinovu rovnici [6]
jYič+ 6..l. f3ic+ (-20 +

D

.f3ee - ~

6~)
D

K"= 3

O-~)

D

e2 +

0- 2 ~)
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~) fJZe2.
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Pravou stranu rovnice (2) - PS (2) - zjednodušíme pomocí Radauovy transformace:
V rovnici (6) ještě nahradíme velkou poloosu a středním
poloměrem křivosti plochy Sp, hodnotou q. Bude tedy
r = q [1 -

j (e + ~ e2) P2(x) + :S

(3e2 + SK")P4(x)].

PS(12)

= e2[30

-~)

D

+

_!.4 O + 9 ~)TJ2]
D'

O - ~ ~)TJ
2D

(3)
(S)

Funkce q a p budeme normovat tak, aby byly bezrozměrové:

Okrajová podmínka pro povrch Země zní
.

K"=

kde je:
R - střední poloměr křivosti rotačního elipsoidu,
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Pro řešení úlohy ovšem musíme znát hustotní model
Země. O tom pojednáme v dalším odstavci.
3. ""stotní

model Země

Byl použit hustotní model PREM (Preliminary Reference
Earth Model) autorů Dziewonskeho a Andersona [9], odvozený z rozsáhlého souboru dat. Je to střední model pro radiálně symetrickou Zemi, kulového tvaru. Základní parametry (hmotnost Země, moment setrvačnosti) byly převzaty
z astronomicko-geodetických měření. K odvození hustotního modelu bylo použito asi 2 250000 seismických záznamů. Dále pak asi 900 registrací vlastních kmitů Země.
Protože nešlo vyhovět všem požadavkům jednoduchým modelem, byly zavedeny určité kompromisy.
Hustota p (v g/cm3) je vyjádřena jednoduchou rovnicí

normovány na veličiny [3, 8 a D(8). Na obr. 2 je nakreslen hustotní profil modelu PREM; skutečná hustota per)
a střední hustota D(r).

paD

r
[3=R'
kde r je radius vektor a R je střední poloměr křivosti Země.
Koeficienty G;, i = O, 1, 2, 3 v rovnici (16) byly odvozeny
pro 10 vrstev zemského tělesa v závislosti na hloubce (tab.
1), kde značí:
č - číslo vrstvy,
rD - spodní radius vektor vrstvy (v km),
rH - horní radius vektor vrstvy.

Nejprve byla podle rovnice (16) určena hustota modelu v závislosti na hloubce a střední hustota D(r) části zemského tělesa od středu Země po hloubku r. Potom byly veličiny r,

4.2 Řešení

rovnic

(9) a (12)

Numerický výpočet byl proveden na sálovém počítači IBM
370 ve dvojnásobné přesnosti (na 12 platných cifer). Za referenční systém byl zvolen Geodetický referenční systém
1980. Numerický výpočet byl proveden metodou sítí.
Hustotní model Země byl rozdělen na vrstvy tak, aby postup konvergoval (viz [11])

Bylo použito dělení, uvedené v tab. 2.
Celkem jsme dostali soubor 6380 rovnic. Byly sestaveny
třídiagonální matice a úloha řešena metodou Choleského.
Podrobnosti nalezne čtenář v učebnicích užité matematiky
(např. [15]).
Tab. 1

Koeficienty a;, i = O, 1,2,3, rovnice (16), pro výpočet
hustoty

Č

rD

rH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

O

1221.5
3480.0
5701.0
5771.0
5971.0
6151.0
6346.6
6356.0
6368.0
6371.0

1221.5
3480.0
5701.0
5771.0
5971.0
6151.0
6346.6
6356.0
6368.0

ao
13.0885
12.5815
7.9565
5.3197
11.2494
7.1089
2.6910
2.9000
2.6000
1.0200

a,
O

-1.2638
-6.4761
-1.4836
-8.0298
-3.8045
0.6924
O
O
O

a2
-8.8381
-3.6426
5.5283

-5.5281
-3.0807

O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O

a3
O

q(r)

dolní mez
Ikm
4km

Obr. 2 Průběh skutečné hustoty p( r) G střední hustoty
D(r) v g/cm3
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MELlCHER, J.-VALLOvA, J.: Príspevok k štruktúre
nebeských a terestrických priestorových súradnicových systémov
D: Geodetické a kartografické standardy
NATO na území Ceské republiky

DušATKO,

V Clairautově rovnici (9) byla nejprve pravá strana rovnice položena rovna nule a byly určeny přibližné hodnoty
veličiny e. Z nich pak byl vypočten podle rovnice (10) parametr /Ca rovnice (9) znovu řešena pro neznámou elipticitu
e. Podobně byla řešena Darwinova rovnice (12) pro neznámou hodnotu /C.Průběh této veličiny je vynesen na obr. 3.
Z elipticity e a z opravy /Cbylo určeno zploštění! Jeho reciproká hodnota lifje vynesena na obr. 4.
Celý numerický výpočet (včetně výpočtu tíhového potenciálu W(r) a tíže }(r) pro každou vrstvu) trval na počítači
IBM 370 asi 57 sekund strojového času. Programování úlohy
v jazyku Fortran 4 zajistil autor článku.

ŠVEHLovA, I.: Užití GEONAMES pro evidenci geogra·
fických jmen na pracovišti sekretariátu Názvoslovné
komiseCÚZK
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Význam národnej štandardizácie
geografických názvov

Štandardizácia geografických názvov sa vykonáva na úrovni Organizácie Spojených národov, ktorá túto činnost' koordinuje
a usmerňuje prostredníctvom prijatých rezolúcií. Národnou štandardizáciou sa rozumie štandardizácia geografických názvov
na území určitej národnej skupiny, spravidla štátu, jej vlastnými oficiálnymi národnými orgánmi. Význam národnej štandardizácie spočíva v tom, že jednoznačne identifikuje každý objekt v prírode, a tým umožňuje všetkým používateľom zlepšit" vzájomnú komunikáciu. Zároveň registruje a zachováva bohaté kultúrne dedičstvo obsiahnuté v geografickom názvosloví pre dálšie generácie. Výsledky štandardizácie na národnej úrovni - národné názvoslovné zoznamy - sú podkladom na medzinárodnú
štandardizáciu, a tým aj na rozšírenie používania správnych názvov v medzinárodnom meradle.

Standardization oj geographic names is performed on the level oj United Nations Organisation. It co-ordinates and manages
this activity by adopted resolutions. National standardization means standardization oj geographic names on territory oj any
national group, mostly state, by its own official bodies. Importance ojnational standardization is given by unambiguous identification oj any natural object, enabling thus mutual communication to alt users. It registers and preserves simultaneously
the rich cultural inheritance included in toponyms to next generations. Results oj standardization on national level - national toponomic gazeteers - serve as a source to international standardization and thus help to more wide using correct names
in international extent.

Vďaka veTkému dopytu po informáciách a rozvinutým technickým prostriedkom sa v súčasnosti okrem iných publikácií vydáva aj množstvo máp, atlasov a iných kartografických
diel. D6ležitou súčasťou mapového obsahuje geografické názvoslovie, ktoré nie je vo všetkých dielach jednotné, na požadovanej jazykovej úrovni a nezodpovedá súčasným svetovým trendom používania výlučne štandardizovaných názvov.
Táto situácia sp6sobuje informačný chaos a zároveň znižuje
hodnotu vydávaných diel.
Zaistenie optimálnej úrovne názvoslovia, jednoznačnú
identifikáciu goegrafických objektov a zamedzenie ich zámeny s ostatnými zabezpečuje štandardizácia geografických
názvov (ŠGN). Zapojením sa do procesov štandardizácie
a ŠGN preukazuje každa krajina svoju kultúrnu vyspelosť
a vzťah k vlastnému kultúrnemu dedičstvu.
Proces národnej štandardizácie
Štandardizácia sa nevykonáva sporadicky v jednotlivých krajinách, ale ju na najvyššej medzinárodnej úrovni organizuje
a koordinuje Organizácia Spojených národov (OSN), ktorá
na podporu tejto činnosti vytvorila stály odborný orgán Skupinu expertov OSN pre geografické názvoslovie. Skupina expertov rieši všetky problémy týkajúce sa geografického názvoslovia, či už na medzinárodnej alebo na národnej
úrovni.
Národnou štandardizáciou sa rozumie ŠGN na území určitej národnej skupiny, spravidla štátu, jej vlastnými oficiálnymi národnými orgánmi. Rámec národnej štandardizácie
a smery jej rozvoj a definujú rezolúcie prijaté na konferenciách OSN o ŠGN. Základnou rezolúciou, ktorá podporuje
a usmerňuje národnú štandardizáciu, je rezolúcia Č. 4. Táto
rezolúcia považuje za prvý krok v procese národnej štandardizácie vytvorenie oficiálnych národných orgánov zodpo-

vedných za štandardizáciu názvov v každej krajine. Úpravu
názvov alebo zmeny štandardizovaných názvov, ktoré vykoná iný než kompetentný orgán ktorejkoTvek krajiny, OSN
neuznáva.
V Slovenskej republike (SR) sa ŠGN zaoberá niekoTko inštitúcií, ktorých kompetencie sú vymedzené zákonmi. Oficiálnym národným orgánom povereným, okrem iného, štandardizáciou názvov nesídelných geografických objektov
z územia SR v rozsahu základného štátneho mapového diela
v mierke 1 : 10 000 je Úrad geodézie, kartografie a katastra
(ÚGKK) SR, ktorého poradným orgánom v tejto oblasti je
Názvoslovná komisia (NK) ÚGKK SR.
Súčasťou procesu ŠGN na národnej úrovni je najma zhromažďovanie názvov, ich oficiálna a odborná úprava, určovanie zásad na používanie názvov na viacjazyčných územiach,
vydávanie toponymických návodov pre vydavateIov kartografických a iných diel, vytváranie báz údaj ov podTa stanovenej metodiky a určených prvkov vstupujúcich do báz.
Zhromažďovanie názvov sa odporúča podTaistých zásad, ktorými sú napríklad zisťovanie písanej a hovorenej podoby názvu a definovanie jeho významu podTa miestnych obyvateTov, zisťovanie písanej podoby názvu v katastrálnych
dokumentoch a registroch priestorových jednotiek, na súčasných a historických mapách a v ostatných historických
prameňoch, v cenzových 1 správach, prípadne registroch, zisťovanie odlišných sp6sobov písania názvov miestnymi administratívnymi orgánmi. Národné názvoslovné orgány definujú základné pravidlá a metódy používané v procese
štandardizácie. Tieto pravidlá obsahujú presné postupy pri
navrhovaní názvov a zmien názvov, faktory, ktoré budú tieto

I
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orgány brať do úvahy pri posudzovaní názvov, pravidlá písania názvov, postupy, ktorými možu všetky zainteresované
strany vyjadriť svoje stanoviská k návrhom názvov ešte pred
konečným rozhodnutím o názve, presné postupy na vyhlásenie rozhodnuti a o štandardizácii a na zabezpečenie použitia štandardizovaných názvov na štátnych mapách. Medzi
faktory ovplyvňujúce rozhodovanie o určitej podobe názvu
patri napríklad používanie názvov v súčasnosti, história názvov, používanie názvov na viacjazyčných územiach a v jazykoch bez vlastného písma, existencia oblastí, v ktorých je
vylúčené používanie názvov vo viacerých jazykoch, vylúčenie opakovania názvov, vylúčenie viacerých názvov pre jeden objekt, vymedzenie presnej oblasti aplikovania každého
názvu vrátane pomenúvania rozsiahlych objektov a ich častí,
vylúčenie nevhodných názvov. Pri úprave názvov sa vykonávajú len nevyhnutné zmeny v súlade s platnými gramatickými pravidlami každého jazyka. Systematická úprava by
nemala sposobiť potlačenie charakteristických čit jednotlivých názvov. Ak sa názvy vyskytujú v roznych gramatických
podobách, národný názvoslovný orgán štandardizuje iba
jednu z týchto podob. Každá krajina si stanoví zásady na používanie krátkych podob názvov a navrhne systém na používanie zložených názvov. Názvoslovné orgány oboznámia verejnosť s týmito zásadami a pravidlami. Ďalšou doležitou
zložkou procesu štandardizácie je informovanie verejnosti
o štandardizovaných názvoch a propagácia štandardizačnej
činnosti a výsledkov štandardizácie.

Výsledky štandardizáde
Výsledkom štandardizačnej činnosti sú národné názvoslovné
zoznamy, ktoré sa poskytujú verejnosti na zabezpečenie používania správnych schválených názvov a zároveň sa stávajú
podkladom na medzinárodnú štandardizáciu. Medzinárodná
štandardizácia znamená predloženie oficiálne štandardizovaných názvov OSN, ktorá ich odporučí na používanie odbomíkom a verejnosti a zabezpečí ich rozšírenie záujemcom
z celého sveta. OdpofÚča sa, aby každá krajina v pravidelných intervaloch nahlásila sekretariátu skupiny expertov informácie o zmenách geografických názvov, aby ich mohol
rozšíriť do ostatných krajín.
Názvoslovné orgány vydávajú a priebežne aktualizujú príslušné zoznamy všetkých ŠGN. Rezolúcie OSN odp0fÚčajú,
aby boli registre štandardizovaných názvov doplnené nevyhnutnými informáciami potrebnými na lokalizáciu a identifikáciu pomenovaného objektu, napríklad poloha objektu,
informácie o príslušnosti objektu k administratívnemu celku,
prípadne odkaz na mapu, na ktorej sa objekt nachádza a odkazy na predchádzajúce názvy. Ďalej sa možu do registrov
doplniť aj informácie o rode, čísle, určitých a neurčitých podobách názvu, umiestnenie prízvuku, výslovnosť podIa Medzinárodnej fonetickej asociácie a podobné lingvistické informácie, čo može viesť k lepšiemu pochopeniu a používaniu
názvu na národnej a medzinárodnej úrovni.
V SR sa v roku 1994 dokončila štandardizácia názvov na
Základnej mape SR 1 : 10 000 (ZM 10) a štandardizované
názvy sa publikovali v zoznamoch geografických názvov
podIa okresov. Vydané zoznamy názvos10via a báza údajov
geografických názvov z časti územia SR v rozsahu ZM 10,
ktorá sa postupne vytvára na základe zoznamov, sú k dispozÍCii všetkým používateIom. Závaznosť používania štandardizovaných názvov sa 1egislatívne upravila zákonom Národnej rady SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii. PodIa
tohto zákona sú štandardizované názvy závazné pre vydava-

teIov kartografických die1,pre používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie a v úradnej činnosti štátnych
orgánov a obcí.
V krajinách, v ktorých sa používa viac než jeden jazyk,
národné názvoslovné orgány určujú príslušné podoby geografických názvov v každom z úradných jazykov, prípadne
v ostatných jazykoch, určujú rovnocennosť alebo prioritu
úradne stanovených názvov a zverejňujú schválené a odporúčané názvy na mapách a v zoznamoch.

Toponymické návody a usmernenie štandardizáde
Požiadavky na medzinárodnú výmenu informácií týkajúce sa
hlavných faktov, opatrení a výsledkov v oblasti štandardizácie si vyžiadali, aby každá krajina vydala a podIa potreby aktualizovala toponymický návod pre vydavateIov kartografických a iných die1, ktorý je súhmom pravidiel riadiacich
štandardizáciu toponým konkrétnej krajiny a ich používanie
v mapách a registroch. Toponomické návody umožnia kartografom z ostatných krajín správne riešiť toponymické problémy krajiny vydávajúcej návod a pomožu všetkým používateIom pri interpretácii máp. Toponymické návody spravidla
obsahujú informácie o právnom postavení geografických názvov, abecedu jednotlivých úradných jazykov, pravopisné
pravidlá, pravidlá výslovnosti názvov, vzťah spisovného jazyka a nárečí, charakteristiku nárečí a rozšírenie hlavných
nárečí, používane jazykov na národnostne zmiešaných územiach, národné orgány zodpovedné za ŠGN a pravidlá štandardizácie, sposob rozlíšenia netoponymického textu od toponymického na mapách, pramenné materiály, slovník
termínov používaných v mapách, skratky používané na mapách a administratívne rozdelenie krajiny.
SR nezaostáva za ostatnými štátmi ani v tejto oblasti.
V roku 1999 publikoval ÚGKK SR už tretie aktualizované
kombinované slovensko-anglické vydanie Toponymického
návodu pre vydavateIov kartografických a iných diel, ktorý
uIahčuje interpretáciu máp z územia SR.
Je samozrejmé, že život prináša zmeny aj v názvosloví.
Okrem toho nie všetky názvy, s ktorými sa stretávame v praxi,
boli už štandardizované. Preto proces štandardizácie nie je
nikdy skončený a pokračuje, síce v menšom rozsahu, naďalej. Na správne a korektné vytváranie nových názvov, prípadne úpravu existujúcich nespisovných a nevhodných podob názvov vydal ÚGKK SR v roku 1996 Inštrukciu na
štandardizáciu geografického názvoslovia, v ktorej sú popísané presné postupy na štandardizáciu názvov geografických
objektov podIa jednotlivých kategórií. Táto inštrukcia je
vhodnou pomockou správcom niektorých kategórií geografických názvov na ich správnu úpravu.
Informácie o dianí v oblasti štandardizácie sú pravidelne
zverejňované v periodickej publikácii Názvoslovné informácie, ktorá vychádza minimálne dvakrát do roka.
Všetky publikácie týkajúce sa geografického názvoslovia
sú odbomíkom a ostatnej verejnosti prístupné v mapových
službách Geodetického a kartografického ústavu Bratislava
(GKÚ), prípadne s ostatnými informáciami o názvosloví na
sekretariáte NK, ktorý tiež posobí v GKÚ.

Rozsah činnosti, medzinárodná podpora a uznanie určujú význam ŠGN ajej miesto v každej spoločnosti. Národná štandardizácia nie je samoúčelná, je základom rozvoj a medziná-
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rodnej spolupráce. Tak ako štandardizácia akejkol'vek terminológie aj ŠGN zlepšuje vzájomnú komunikáciu medzi odborníkmi. Jej význam spočíva hlavne v tom, že každému
geografickému objektu je na základe využitia všetkých dostupných poznatkov jazykovedy, geografie, histórie a ostatných súvisiacich odborov priradený jediný charakterizujúci
názov, ktorý vyhovuje zásadám spisovného jazyka a zároveň
umožní jednoznačnú identifikáciu objektu pri akejkol'vek
komunikácii. Tento moment je dóležitý najma dnes pri zvýšenej frekvencii používania geografických názvov vďaka rozvoju turistického ruchu, medzinárodného obchodu a masovokomunikačným prostriedkom. Národná štandardizácia je
vel'mi dóležitá aj kvóli zaznamenaniu rozsiahleho počtu používaných geografických názvov a zachovaniu tohto kultúr-

obzor

75

neho dedičstva v súčasnej slovnej zásobe v súlade s dnešným
poznaním a gramatickými pravidlami spisovného jazyka. Nie
nepodstatným prínosom národnej štandardizácie je aj informovanie všetkých používatel'ov geografických názvov, či už
doma alebo v zahraničí, o ich bohatstve a rozmanitosti, a tým
aj priblíženie kultúry každej krajiny.
Používanie ŠGN v kartografickej a inej odbornej tvorbe
by mala byť samozrejmosťou pre každého autora a vydavatel'a. Kartografom, kartografickým i ostatným vydavatel'stvám zabezpečuje modernosť, dobrú úroveň a zároveň kompatibilitu ich diel.

Ing. Juraj Vališ, PhD.,
Programová riadiaca jednotka PHARE,
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR,
Ing. Andrej Vojtičko, PhD.,
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Využívanie zahraničnej pomoci
Európskej únie programu PHARE
v rezorte ÚGKK SR

Všeobecné podmienky organizácie a riadenia programu PHARE. Ciele implementácie programu PHARE v rezorte Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR). Projekty programu PHARE, ich zameranie a hlavní používatelia. Podmienky, účinnost' a problémy pri implementácii pomoci Európskej únie programu PHARE v rezorte ÚGKK SR.

Using Foreign Help oJ the European Union PHARE Programme in the Braneh oJ the Authority oJ Geodesy,
Cartography and Cadastre oJ the Slovak Republie

General conditions oJ organising and sorting PHARE programme. Tasks oJ PHARE programme implementation in the Branch
oJthe Authority oJGeodesy, Cartography and Cadastre oJthe Slovak Republic (AGCC SR). PHARE programme projects, their
orientation and main users. Conditions, effectiveness and questions oJ EU PHARE programme implementation in the branch
oJAGCCSR.

Členstvo v Európskej únii (EÚ) vyžaduje, aby sa v krajine
nachádzali stabilné inštitúcie zaručujúce demokraciu, uznávanie právnych noriem, l'udských práva rešpektovanie práv
národnostných menšín, existenciu funkčnej trhovej ekonomiky, ako aj kapacitu konkurovať trhovým tlakom a trhovým
silám v rámci EÚ. Navyše nový člen EÚ musí byť schopný
prijať svoje závazky z členstva, ktoré v sebe zahfňajú pripojenie sa k politickej, ekonomickej a peňažnej únii. Rada ministrov EÚ [l] rozhodla v decembri 1989 ekonomicky podporovať prostredníctvom programu Poland and Hungary Aid

for the Reconstruction of the Economy (PHARE) hospodárske a politické zmeny, ktoré sa odohrávali v Pol'sku a v Maďarsku. PHARE bol založený nariadením PHARE č.
390611989 uverejneným v Úradnom vestníku L 375 (Official
Journal) dňa 23. 12. 1989 ajeho implementácia začala v roku
1990. Nariadenie PHARE č. 390611989 bolo v roku 1990 novelizované s ciel'om rozšírenia jeho pósobenia na ďalšie krajiny ako iniciatíva EÚ, ktorá podporuje rozvoj demokratických národov v rámci prosperujúcej a stabilnej Európy.
Ciel'om je pomáhať krajinám strednej a východnej Európy
v ich znovupripojenia sa k európskemu vývoju prostredníctvom budúceho členstva v EÚ.
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PHARE zabezpečuje tento proces prostredníctvom grantového financovania s ciefom podpory partnerských krajín
v procese ekonomickej transformácie a upevnenia demokracie až do dosiahnutia stavu, keď budú partnerské krajiny priprav~né prevziať na seba závazky vyplývajúce z členstva
v EU. Priority [1] poskytovania prostriedkov z PHARE sú
spol,?čné pre vše.tky partnerské krajiny, i keď každá z nich je
na roznom stupm transformácie. Kfúčové oblasti PHARE zahfňajú reštrukturalizáciu štátnych podnikov vrátane pofnohospodárstva, rozvoj súkromného sektora, reformu zákonov,
legislatívy a verejnej správy, reformy sociálnych služieb, zamestna~osti, vzdelania a zdravotníctva, rozvoj energie, dopravy, mfraštruktúry, telekomunikácií, životného prostredia
a jadrovej bezpečnosti.

Odborná pomoc
zahraničná
23%

Odborná pomoc
domáca
5%
Twinning
4%
~kolenia. tréningy,
semináre

7%

Obr. 1 Vecné členenie nakontrahovaných prostriedkov
v rokoch 1994 až 1998

2. Všeobecné podmienky organizácie a riadenia
programu PHARE
Rozpočet PHARE je stanovený rozpočtovými orgánmi EÚ Európskym parlamentom a Radou EÚ. Na základe oficiálnych pravidiel odsúhlasených členskými štátmi EÚ rozhoduje Európska komisia (EK) o výške pridelených prostriedkov pre jednotlivé asociované krajiny. Vlády asociovaných
krajín rozhodnú o prioritných oblastiach, v ktorých sa tieto
prostriedky majú použiť. Prioritné oblasti schváli EK a zahrnie ich do plánu nazvaného indikatívny program a pre každý
sektor,vrepr~z~ntovaný príslušným orgánom štátnej správy
(prevazne mimsterstvom), sa pripravia podrobné finančné návrhy. Finančné návrhy preskúma Riadiaci výbor PHARE, zostavený zo zástupcov členských štátov EÚ [I] pred ich schválením EK. Schválené finančné návrhy tvoria obsah
p~íslušného Finančného memoranda na bežný rok, podpísane?o EK a partnerskými krajinami. EK vystupujúca v mene
EU je zodpovedná za riadenie implementácie PHARE. V každej partnerskej krajine je zriadený národný koordinátor
PHARE (pre Slovenskú republiku - SR - v súčasnosti podpredseda vlády SR pre európsku integráciu), ktorý koordinuje pridefovanie finančných prostriedkov medzi jednotlivé
sektory v mene vlády SR a na základe spolupráce sEK.
Príprava a realizácia programov prebieha v rámci sektora
v súlade s procedúrami na realizáciu PHARE definovanými
EK. Prvým krokom pri realizácii programu je výber projektov zameraných na splnenie cieIov definovaných vo Viacročnom indikatívnom programe. Základným kritériom, ktoré
musí každý projekt splňať, je súlad s prioritami definovanými
': Partnerstve na vstup a súlad so zásadami Smemice EK pre
im~lement~ciu pomoci v rámci PHARE. Prípravu základnej
proJektoveJ dokumentácie (tzv. project fiche) zabezpečuje
predkladateI projektu v spolupráci s programovou jednotkou
PH~RE: ktorá j~ zriadená v rámci odboru zahraničnej pomOCiv Urade vlady SR. Výber projekt6v sa realizuje na zasadaní Spoločnej komisie pre spoluprácu a po odporučení
uvedenou komisiou sú vybrané projekty predložené na schválenie vláde SR a následne Riadiacemu výboru PHARE EK.
Po schválení jednotlivých projektov Riadiacim výborom
PHARE EK podpíše EK s vládou SR Finančné memorandum a začína sa fáza realizácie projektov. Schválené programy realizujú partnerské krajiny v úzkej spolupráci s EK
ktorá si ponecháva zodpovednosť za správne využitie vyhra~
dených prostriedkov. Predpisy, ktoré sa aplikujú vo PHARE,
sú obsiahnuté v kapitole IX zahraničná pomoc, doplnené špecifickými ustanoveniami nariadenia PHARE č. 390611989
a intemými procedurálnymi smemicami EK. Pre všetky orgány oprávnené podpisovať zmluvy sa vo všetkých štátoch
prijímajúcich pomoc používa rovnaký štandardný text v pozvánkach na tendre a v zmluvách. Dodávky tovarov a služieb

sa vo všeobecnosti zabezpečujú prostredníctvom otvoreného
výbero~ého konania, ktoré je uverejnené v Úradnom vestníku EU - Official Joumal časť C a dodatok S. Na zmluvách
financovaných prostredníctvom PHARE ako dodávatef tovaru a služieb, účastník tendra, resp. spoluúčastník tendra,
mU~.íbyť z ni~ktorého členského štátu EÚ alebo z niektorej
kraJmy, ktoreJ sa poskytuje pomoc PHARE.
V EK sú aktivity PHARE súčasťou činnosti Generálneho
riaditefstva pre zahraničné hospodárske vzťahy EK, ktoré je
rozdelené do operačných jednotiek, plniacich plánovaciu,
účtovnú a revíznu funkciu. PHARE zaviedol v roku 1994
niekofko významných iniciatív v monitorovaní a vo vyhodnocovaní, týkajúcich sa finančných postupov, ako aj vyhodnocovania účinnosti programu pri plnení daných cieIov.
Vedenie programu PHARE podpísalo rámcové dohody
s nezávislými auditorskými firmami, ktorých úlohou je podrobný finančný audit implementovaných projektov. Ciefom
týchto auditorských procesov je zabezpečiť kontrolu každého
projektu PHARE, a to najmenej dvakrát za obdobie jeho existencie, čo je obyčajne dva až tri roky. Plán auditu dostane
Auditorský dvor a Directorate General Departement XX (Generálne riaditefstvo - finančná kontrola) a správy z auditu sú
vypracované tak, aby boli k dispozícii pre všetky zainteresované inštitúcie.
Na spoločnom zasadaní v roku 1994 sa Európska rada v Essene (Nemecko) [2] zaviazala zabezpečiť minimálnu úroveň
finančnej podpory na obdobie do roku 1999. Takto vznikla
finančná kontinuita, potrebná na vytváranie strednodobých
programov na využitie prostriedkov PHARE. Výsledkom
týchto snáh bola skutočnosť, že indikatívne programy pre
Českú republiku (ČR), Maďarsko, Pofsko a SR mohli byť rozvinuté tak, aby pokryli obdobie rokov 1995 až 1999, pričom
pre ostatné partnerské krajiny indikatívne programy pokryli
obdobie rokov 1996 až 1999.
3. Pomoc PHARE v podmienkach

SR

Vznik SR ako nezávislého štátu si vyžiadal reštrukturalizáciu riadenia PHARE, ako aj rozpočtu programov podporovaných PHARE. Koordinátorom zahraničnej pomoci sa stalo
Ministerstvo zahraničných vecí (MZV) SR. Na základe uznesenia vlády SR z 9.2. 1993 č. 100, ktorým bol odsúhlasený
syst~~ z~raničnej pomoci prostredníctvom medzirezortnej
k~mlSle pn MZV SR, bola ministrom zahraničných vecí SR
znadená "Medzirezortná komisia pre koordináciu zahraničnej rozvojovej pomoci a spoluprácu pri MZV SR". V tomto
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1994
1995
1997
1998
SPOLU

Zahraničná
odborná
pomoc
14266 163
14794866
12550000
4475250
46086279

Domáca
odborná
pomoc
2569699
2790584
3580000
1 702750
10643033

Technické
vybavenie

Skolenia,
tréningy,
semináre
2937926
2 196061
4650000
12369000
22252987

8728315
10190413
2620000
9607000
31145728

období sa pod poskytovaním pomoci PHARE rozumeli prevažne transfer vedomostí a skúseností (know-how), a iba výnimočne sa poskytovali technické prostriedky, a to vtedy, keď
boli nevyhnutné na prenos aplikácie poskytovaných vedomostí a skúseností. Program PHARE na rok 1993 bol založený na dohovoroch medzi orgánmi SR a EÚ, odrážal ciele
reformy stanovené vládou SR v súlade s príslušnými Orientačnými dokumentmi EÚ. V roku 1994 vstupuje EÚ do
viacročného cyklu programovania pomoci PHARE, ktorý na
obdobie 1994 až 1996 indikoval pre SR štyri hlavné oblasti:
1. rozvoj súkromného sektora,
2. rozvoj l'udských zdroj ov,
3. rozvoj infraštruktúry,
_
4. ostatné oblasti v rámci všeobecnej technickej pomoci.
Postup realizácie PHARE na poskytnutie zahraničnej pomoci bol stanovený takto:
I. odsúhlasenie strednodobých prioritných oblastí pre projekty PHARE
.• odhad/zhodnotenie potrieb sektorov na najbližší rok,
• príprava Orientačných dokumentov o strednodobých prioritách vlády SR a orientácii na príslušný rok;
2. predloženie Orientačných dokumentov o prioritách vlády
SR Riadiacemu výboru PHARE
• príprava strednodobého indikatívneho programu a programu na príslušný rok;
3. podpísanie strednodobého indikatívneho programu s kl'účovými oblasťami na príslušný rok
• dohoda o rozdelení prostriedkov pre sektory na príslušný
rok;
4. príprava finančných návrhov (rozdelenie finančných prostriedkov pre vybrané sektory)
5. predloženie finančných návrhov Riadiacemu výboru
PHARE
6. schválenie Finančného memoranda (MZV SR a EK)

Roz'oOj
súkromného
sektora
23%

Roz'oOj rudských
zdroj ov a školstw
15%
Finančný a
~

Regionálny
roz'oOj

bankový sektor
8%
Infraštruktúra

8%

a

ži'oOtné prostredie
19%
POdohospodársoo
a kataster
Európska
integrácia - ostatně

9%

10%

Obr. 2 Clenenie prostriedkov programu PHARE za roky
1994 až 1998 podľa sektorov

Infraštruktúra

2000000
4375483
O
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Granty

9394000
8819115
19100000
27650000
64 963115

obzor

77

Kontrahované
spolu
k 31. 12. 1998
39896103
43 166522
42500000
77 050 000
202612625

7. realizácia zahraničnej pomoci
• zriadenie PMU (Project Management Unit - Riadiaca
skupina projektu) pre sektor,
• vypracovanie pracovných plánov,
• vypisovanie tendrov, koordinácia prác, monitorovanie
implementácie a pod.
Od roku 1998 sú projekty PHARE [3] implementované na
základe usmemenia "Nová orientácia PHARE". Podstatnou
zmenou je, že projekty PHARE, ktoré boli pripravované na
základe požiadaviek asociovaných štátov (tzv. "demand driven approach"), sa pripravujú na základe predvstupových priorít dohodnutých medzi EK a asociovanou krajinou (tzv.
"accession driven approach"). Základnými programovými
dokumentmi sa stali Partnerstvo na vstup a Národný program
na prijatie acquis communautaire. Projekty predkladané
v rámci návrhov Národných programov PHARE na jednotlivé roky musia byť v súlade v prioritami identifikovanými
v Partnerstve na vstup, kde na rok 1998 boli riešené krátkodobé priority a pomoc bola nasmerovaná najma na tzv. "kl'účové ministerstvá" - ministerstvo financií, ministerstvo
podohospodárstva, ministerstvo spravodlivosti, ministerstvo
vnútra a ministerstvo životného prostredia.
V nasledujúcej tabul'ke I a obrázkoch I, 2je uvedené vecné
členenie použitia pridelených prostriedkov a členenie podl'a
sektorov pomoci PHARE v SR [4] za roky 1994 až 1998
v euro (EUR).
V roku 1998 sa proces implementácie ďalej decentralizoval. Plne funkčnou sa stala Centrálna finančná a kontraktačná
jednotka (CFCU), zriadená v roku 1997, ktorá podstatnou
mierou prispela k zjednodušeniu a urýchleniu implementácie programov. CFCU súčasne umožňuje účasť vo PHARE
aj tých inštitúcií, ktoré predtým nemali Programové riadiace
jednotky (PMU) a ktoré nemajú znalosti o postupoch a procedúrach implementácie PHARE. Výrazným zjednodušením
v rea1izácii projektov PHARE [3] bola aj zmena implementačných postupov, keď boli zrušené dva medzikroky programovacieho cyklu, a to "strategický plán" a "pracovný program". V súvislosti s týmito organizačnými zmenami bolo
potrebné uskutočniť aj ďalšiu decentralizáciu realizácie projektov v rámci jednotlivých rezortov, aby sa zodpovednosť
za realizáciu projektov preniesla na vecne príslušné útvary,
ktorými sú Programové implementačné jednotky (PIV),
v spolupráci s rezortným koordinátorom PHARE.
PHARE bol v súčasnosti preorientovaný smerom k zmieneným ciel'om a bude posobiť ako prístupový nástroj. Navyše
nové formy pomoci možu byť poskytované v rámci súčasnej
finančnej perspektívy a zdroje možu byť mobilizované z medzinárodných finančných inštitúcií. Zohl'adňujúc rozne formy
podpory EÚ, celková predprístupová stratégia v období rokov 1999 až 2005 [3] je navrhnutá na 21 miliárd (mld.) EUR
s ohl'adom na konštantné ceny z roku 1997 (3,5 mld. na
štruktúrované fondy v pol'nohospodárstve, 7 mld. v rámci kohézneho fondu a približne 10,5 mld. z PHARE), pričom
PHARE je hlavným finančným nástrojom posilnenej predprístupovej stratégie. Prvotným ciel'om PHARE je napomoci
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asociovaným krajinám pri prístupe zameraním na pomoc,
ktorá je poskytoyaná na prijatie acquis communautaire a obzvlášť na priority stanovené v "predvstupovom partnerstve"
(Accession Partnership) a na Národný program na prijatie
acquis communautaire. EK bude každý rok podpisovať
Finančné memorandum s vládou SR, v ktorom sa SR zaviaže implementovať priority identifikované v Accession Partnership a EK sa zaviaže podporovať ich finančne.

ČSFR

1. etapa (rok 1991)
8500000
2. etapa (roky 1992 až 1994) 3000000

4.1 Ciele implementácie
ÚGKK SR

4. Implementácia PHARE v rezorte ÚGKK SR
V januári 1991 bol nadviazaný kontakt s orgánmi podiefajúcimi sa na príprave a realizácii programov pomoci EÚ východoeurópskym krajinám. Na spoločných rokovaniach zástupcov Slovenského úradu geodézie a kartografie (teraz
Úrad geodézie, kartografie a katastra - ÚGKK - SR), Českého úřadu geodetického a kartografického a topografickej
služby Federálneho ministerstva obrany vznikol návrh projektu "Katastrálny a mapovací projekt ČSFR - CLASSIC",
ktorý bol s kladným výsledkom prerokovaný v zúčastnených
rezortoch a schvá1ený ich predstavitefmi. Po rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) na dva samostatné štáty boli na základe dohody zo dňa 13. 10. 1994
rozdelené aj finančné prostriedky [5] medzi vtedajší Český
úřad geodetický a kartografický a vtedajší Slovenský úrad
geodézie a kartografie (tab. 2).
S ohfadom na skutočnosť, že zahraničnú pomoc sa v podmienkach ČSFR nepodarilo získať, bol projekt CLASSIC
upravený pre podmienky samostatnej SR. Upravená bola
výška zahraničnej pomoci a boli vykonané formálne úpravy
projektu, pričom s ohfadom na skutočnosť, že v prvých rokoch existencie PHARE, keď nebol ešte jasný rámec politickej spolupráce, program bol zameraný na okamžitú a cielenú ekonomickú transformáciu. Projekt zohfadňoval najmu
skutočnosť, že kataster nehnutefností (KN) je jednou zo služieb, ktoré sú nevyhnutné v rámci úspešne fungujúceho
trhového hospodárstva a má významnú úlohu pri podpore
štyroch základných slobOd: vofný pohyb kapitálu, služieb,
fudí a tovaru. Navyše, rozvoj KN je nevyhnutný na kvalitné
fungovanie trhového hospodárstva v SR. Funkčnosť KN, ktorého zabezpečením je poverený ÚGKK SR, je významná
úloha v prístupe SR do EÚ s priamym dopadom na oblasti:
• ochrany fudských práv prostredníctvom ochrany vlastníckych práv k nehnutefnému majetku,
• zlepšeni a trhu s nehnutefnosťami,
• vytvorenia hypotékového systému,
• stimulácie zahraničných investicií do pozemkov a majetku,
• privatizácie pozemkov a majetku,
• posilnenia vidieckej politiky prostredníctvom pozemkovej
konso1idácie,
• priameho posilnenia ekonomiky prostredníctvom daní z nehnutefností a daní z transakcií nehnutefného majetku,
• podpory dopravných sietí, životného prostredia, atď.,
• posilnenia inštitucionálneho budovania verejnej správy.
KN je základnou súčasťou integrovaného riadiaceho a kontrolného systému (Integrated Administration and Control
System), ktorý je základom na pridefovanie subvencií z fondov EÚ. Vytvorenie systému podfa stanovených parametrov
je jednou z podmienok pre pridružené krajiny a jeho funkcia
je neoddeliteInou súčasťou Spoločnej pOdohospodárskej politiky (Common Agricu1tural Policy).
Je preto nepochybné, že zlepšenie funkčnosti KN musí byť
jedným zo sektorov zahrnutých medzi priority PHARE. Uvedená skutočnosť bola potvrdená uznesením vlády SR číslo
264 zo dňa 31. marca 1999, v ktorom bol sektor KN zaradený medzi priority SR pre PHARE.

PHARE

v EUR
ČR

SR

5700000 2800000
2000 000 1000000

v rezorte

Hlavným zámerom implementácie PHARE v rezorte ÚGKK
SR je podporiť zásadné úlohy, vyplývajúce pre rezort najmu
zo zákona:
- Národnej rady (NR) SR Č. 162/l995 Z. z. o katastri nehnutefností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnutefnostiam (katastrálny zákon),
- NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie v1astníctva k pozemkom,
- NR SR Č. 215/l995 Z. z. o geodézii a kartografii,
- NR SR Č. 222/l995 Z. z. o organizácii miestnej štátnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- NR SR Č. 216/l995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.
Ciefom PHARE je podpora inštitucionálneho budovania
ÚGKK SR v období zosúladenia legislatívy a prístupov k prob1ematike registrácie vlastníckych práva KN s EÚ, najmu
v oblasti formulácie zámerov na podporu fungovania trhového hospodárstva, v oblasti trhu s nehnutefnosťami, reforiem verejného sektora, ochrany vlastníckych práv k nehnutefnostiam a podpora v oblasti dobudovania rezortu
technickým vybavením a modernými informačnými technológiami. V rámci programu bola podporená funkcia KN v SR
dodávkou technického vybaveni a a moderných informačných technológií na potreby KN, definovaním stratégie a zámerov v tejto oblasti, podpora tvorby digitálnych katastrálnych máp a zabezpečením leteckých meračských snímok
z územia SR na potreby KN a tvorby štátneho mapového
diela. Súčasťou programu bol o definovanie strategických zámerov rozvoj a sektora na nasledujúce obdobie a zabezpečenie leteckého snímkovania vybraného územia SR na potreby
KN, tvorby štátneho mapového diela vrátane lokalizačného
základu pre geografický informačný systém (GIS) SR a dodávku špeciálneho technického vybavenia na spracovanie
priestorovo orientovaných informácií o území (digitálna fotogrametria) .
Keďže prevažná časť prostriedkov je orientovaná na dobudovanie prístrojového vybavenia, implementáciu informač-

Finančné
memorandum (FM)
FM 1993
FM 1994
FM 1995
FM 1996, 1997
FM 1998
FM 1999

Alokované
2360000
3000000
1000000
-

3500000
4200000

Kontrahované
do 31. 12. 1999
2393585
3013 343
995625
*)
**)
***)

.) V rámci FM 1996, 1997 neboli prostriedky na program poskytnuté.
•') FM 1998 bolo schválené 16. 12. 1998, projekty sú zaslané na
schválenie.
•••) FM 1999 bolo schválené 2. 11. 1999, projekty sú v etape prípravy.
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FM
FM
FM
FM
FM
FM

1993
1994
1995
1998
1999
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Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave,
krajské úrady - odbory katastra,
okresné úrady - odbory katastra.

Odborná pomoc

Investície

Spolu

623585
533343
441819
500000
1700000

1770000
2480000
533806
3000000
2500000

2393585
3013343
995625
3500000
4200000

ných technológií a zabezpečenie zberu údaj ov (cca 79 % prostriedkov), ciele projektov sú orientované na nasledujúce oblasti:
- vytvorenie, resp. dopracovanie moderného systému spracovania údaj ov KN vrátane zabezpečeni a evidencie vlastníckych práv k nehnutefnostiam podfa súvisiacich zákonov,
- vytvorenie lokalizačného základu územne orientovaných
informačných systémov (GlS) v SR v súlade s koncepci ou
budovania štátneho informačného systému a úloh ÚGKK
SR vyplývajúcich z platnej legislatívy,
- spresnenie, resp. modernizácia geodetických základov
v SR ako podklad na realizáciu zámerov v oblasti územného plánovania, dopravy, infraštruktúry, životného prostredia, vefkých investičných celkov a pod. a vytvorenia
možnosti zapojenia SR do jednotnej európskej geodetickej
siete na účely lokalizácie kartografických výstupov (mapy,
štatistické prehfady, atlasy a pod.).
Ciefom projektov PHARE je najma implementácia moderných technológií (hardvér, softvér, prístroje) pre KN,
tvorbu fondu údajov GlS, technických konzultačných služieb
a školení. Ciele sú v súlade s požiadavkami kladenými na
ÚGKK SR, predovšetkým v súvislosti s privatizáciou, zmenami územnej infraštruktúry a novými aktivitami v daňovej
oblasti. Realizácia programu spÍňa základné požiadavky na
začlenenie výsledkov činností ÚGKK SR do harmonizácie
prípravy SR na integráciu s krajinami EÚ. Finančné prostriedky PHARE [5], vyčlenené na sektor KN, ich čerpanie
a vecné členenie je uvedené v tabufkách 3 a 4 (v EUR).

Hlavným ciefom PHARE v sektore KN je podpora inštitucionálneho budovania ÚGKK SR v období zosúladenia legislatívy a prístupov k problematike registrácie vlastníckych práv
a KN s EÚ, najma v oblasti formulácie zámerov na podporu
fungovania trhového hospodárstva, v oblasti trhu s nehnutefnosťami, reforiem verejného sektora, ochrany vlastníckych
práv k nehnutefnostiam a v oblasti dobudovania rezortu technickým vybavením a modernými informačnými technológiami.
Hlavným cieIom projektov je podporiť proces privatizácie
a reštitúcie nehnutefností v procese transformácie ekonomiky
SR na podmienky trhovo orientovaného hospodárstva.
V rámci programu bol a podporená funkcia KN v SR dodávkou technického vybavenia a moderných informačných technológií na potreby KN, definovaním stratégie a zámerov
v tejto oblasti, podpora tvorby digitálnych katastrálnych máp
a zabezpečením leteckých meračských snímok z územia SR
na potreby KN a tvorby štátneho mapového diela. Súčasťou
programu bolo definovanie strategických zámerov rozvoj a
sektora na nasledujúce obdobie. Používatelia projektu boli
najma:
ÚGKKSR,
Katastrálny ústav v Žiline,
Geodetický a kartografický ústav Bratislava,

Projekty, ktorých ciele majú charakter dodávok prístrojov
a informačných technológií, boli rozdelené na čiastkové projekty [5]:
SR 9304.02.02.01 Prístrojové vybavenie pracovísk KN
- dodávka techniky na implementáciu v okresných pracoviskách KN.
SR 9304.02.02.02 Dodávka digitálnej skenovacej technologickej linky
- dodávka špeciálnej techniky na spracovanie grafických
údajov KN a GlS (GlS, spracovanie fotogrametrického
snímkovania).
SR 9304.02.02.03 Dodávka technológie globálneho systému
určovania polohy (GPS)
- dodávka špeciálnej techniky GPS.
SR 9304.02.02.04 Dodávka prístrojov na skenovanie a digitálnu tvorbu máp 1. časť
- dodávka technológie na spracovanie výstupov pre digitálnu
tlač máp.
SR 9402.02.02.01 Letecké snímkovanie a dodávka podkladov 1. časť
- zabezpečenia
fotogrameckých
leteckých
náletov
(6000 km2) pre KN a GlS.
SR 9402.02.02.02/03 Dodávka výpočtovej techniky pre pracoviská KN
- dodávka techniky pre centrálne výpočtové stredisko,
okresné pracoviská KN a dodávka informačných technológií pre úlohy KN.
SR 9402.02.02.04 Letecké snímkovanie a dodávka podkladov 2. časť
- zabezpečenia fotogrametrických leteckých náletov (l9 200
km2) pre KN a GlS.
SR 9402.02.02.05/06 Dodávka geodetickej meracej techniky
- dodávka špecializovaných meracích prístrojov a technológií, GPS, digitálna a analógová fotogrametria, univerzálne
meracie stanice.
SR 9402.02.02.07 Dodávka prístroja na tvorbu máp 2. časť
- dodávka technológie na spracovanie výstupov pre digitálnu
tlač máp.
SR 9514.02.01 Dodávka techniky na prepojenie pracovísk
KN

- dodávka technológie a techniky na prepojenie centrum kraj - okresné pracovisko KN.
SR 9514.02.02. Letecké snímkovanie a dodávka podkladov
3. časť
- zabezpečenia fotogrametických leteckých náletov (23 760
km2) pre KN a skončenie snímkovania celého územia SR
pre GlS.
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SR 9514.02.03 Dodávka technológie na tlač katastrálnych
máp
- dodávka technológie na digitálne spracovanie výstupov pre
tlač katastrálnych máp.
Spolupracujúce organizácie, ktoré sú, resp. boli dodávatel'mi vyššie uvedených projektov:
KAMPSAXlGEOPLAN - Dánsko
EMM, spol. s r. o. - SR
GeoMETlUS B. V. - Holandsko
Intergraph L. L. C - Holandsko
ICL Slovakia, s. r. o. - SR
Micro CAD Systems, spol. s r. o. - SR
Eurosense, s. r. o. - SR
Carl Zeiss - Nemecko
IBM Slovakia, s. r. o. - SR
Projekty, ktorých ciele mali charakter dlhodobej odbornej
technickej a poradenskej činnosti, boli rozdelené na čiastkové projekty [5]:
SR 9304.0201 Odborná technická a poradenská pomoc pre
ÚGKKSR
- odborná poradenská činnosť na podporu implementácie
programu.
SR 9402.01.01 Poradenská pomoc pri rozvoji KN a odborné
vzdelávanie
- odborná poradenská činnosť pre stratégiu rozvoj a odvetvia.
SR 9514.01 Technické poradenstvo pri rozvoji a návrhu
systému a realizácii
- odborná poradenská činnosť pri implementácii informačných technológií.
Na projektoch spolupracovali nasledujúci zahraniční experti a organizácie:
TU Delft, Holandsko
- odborné poradenstvo v oblasti stretegických zámerov a využiti a informačných technológií
Prof. dr. T. Bogaerts,
Prof. dr. 1. Gazdzicki.
Regional Consulting, Rakúsko
- poradenstvo pre vzťahy s EÚ
T. Tsamourtzis, Msc., MBA,
Dipl. Ing. G. Stoger.
ATA, Rakúsko
- odborné poradenstvo v oblasti stratégie rozvoj a KN
Prof. E. Zimmermann,
Dipl. Ing. L. Mugenhuber.
Ordnance Survey, Vefká Británia
- poradenstvo v oblasti systémovej integrácie, organizačnej
štruktúry, strategických zámerov a využitia informačných
technológií
Neil Smith, Msc.,
Prof. Peter Dale,
Dave Sharman, Msc.,
Richard Baldwin, Msc.

V rámci konzultačnej činnosti a odborného poradenstva
v predchádzajúcom období vyhodnotili experti EÚ stav KN

v SR a stanovili smerom k orgánom EÚ nasledujúce závery
a odporúčania [5]:
• Zlepšenie KN v SR by malo byť podporované programom
PHARE v krátkodobom, strednodobom aj dlhodobom časovom horizonte, ktorý sa hodí do stratégie Agendy 2000.
• Žiadna špecifická suma nie je vyčlenená na túto podporu.
Toto bude posudzované z hl'adiska žiadosti SR a dohovoru
orgánov SR s príslušnými orgánmi EÚ.
• ÚGKK SR by malo prevziať vedúcu úlohu pri príprave projektu PHARE "Koordinovaný rozvoj vaicúčelového KN
v SR", ktorý by mal byť urýchlene kontrahovaný a pripravený na implementáciu.
• Príprava zmieneného projektu by mala byť založená na záverečnej správe projektu "Technická pomoc pre revíziu
a zlepšenie systému KN v SR" a ak to bude akceptované,
projekt podporený podl'a možnosti okamžite PHARE.
• Orgány SR by mali vziať do úvahy spolufinancovanie
niektových z týchto programov medzinárodnými finančnými inštitúciami.
• Mali by byť preskúmané finančné možnosti v rámci štrukturálnych a kohéznych fondov EÚ pre tieto programy.
• ÚGKK SR by malo vyvinúť informačný systém založený
na parcelách ako časť Integrovaného administratívneho
a kontrolného systému podpory p6dohospodárstva.
4.4 Podmienky,
účinnosť a problémy
implementácie PHARE v rezorte ÚGKK SR
Podmienky a účinnosť projektov PHARE v rezorte ÚGKK
SR je možné s ohl'adom na ich charakter (75 % je orientované na reálne dodávky modernej techniky a informačných
technológií) hodnotiť takto:
- ciele a zámery PHARE sú v rezorte ÚGKK SR známe a sú
primerane akceptované vrcholovým vedením a odborníkmi
rezortu ÚGKK SR. S ohl'adom na charakter výstupov projektov PHARE v rezorte ÚGKK SR je implementácia
považovaná za prínos, napriek oneskoreniu začiatku implementácie a časté oneskorovanie implementácie jednotlivých projektov najma z administratívnych d6vodov,
- odporúčania a návrhy expertov PHARE sú prijímané kladne
a prevažne napomáhajú pri formulovaní strategických zámerov ÚGKK SR, resp. pri formulovaní politiky sektora
a realizácii legislatívnych zámerov vrátane zavádzania
zmien v organizačných a inštitucionálnych otázkach,
- s ohl'adom na charakter projektov PHARE v rezorte ÚGKK
SR, orientovaných prevažne na dodávky modernej techniky
a informačných technológií, má implementácia projektov
PHARE zásadný význam v oblasti prístrojového vybavenia rezortu ÚGKK SR.
Problémy pri navrhovaní, implementácii a priebehu využívania projektov PHARE je možné zhrnúť do nasledujúcich oblastí:
- časová náročnosť schval'ovania podkladov a výsledkov výberových konaní,
- administratívna náročnosť pri implementácii (schval'ovaní)
projektov a najma navrhovaných od6vodnených zmien
v nich,
- iniciovať návrh na zvýšenie právomocí Delegácie EK v Bratislave a jej odborno-personálne posilnenie s ohl'adom na
r6znorodosť projektov,
- nedostatočne zrejmé kompetencie a najma zodpovednosť
pri implementácii projektov medzi CFCU, sektorovým koordinátorom, koncovým používatel'om a dodávatel'om,
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- potreba zintenzívniť spoluprácu s PIU sektora s ciefom
skvalitniť prípravu podkladov na stanovenie zámerov a návrhov sektorov PHARE v SR.
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Aktuální problémy důlního měřictví
a geologie

5. Záver
EÚ vytvára politické a obchodné vzťahy prostredníctvom
obchodu a dohod o spolupráci a Asociačných dohod, dáva
rovnováhu platobnej podpory a humanitárnej pomoci a poskytuje investičný kapitál prostredníctvom Európskej
Investičnej banky a Európskej banky pre rekonštrukciu
a rozvoj. PHARE je časť zo širokej škály iniciatív EÚ pre
strednú a východnú Európu, prostredníctvom ktorej poskytuje know-how, ktoré v sebe zahfňa strategické poradenstvo a školenia zo širokej škály nekomerčných verejných a privátnych organizácií vo svojich partnerských
krajinách. Koná ako znásobovatef poskytnutých fondov pre
doležité projekty od ostatných prispievatefov prostredníctvom štúdie, kapitálových grantov, požičkových schém
a úverov a investuje priamo do infraštruktúry spolu s medzinárodnými finančnými inštitúciami, pričom PHARE je
identifikované v Európskej dohode ako zdroj financií špeciálne zameraný na dosiahnutie ciefov stanovených v Európskej dohode. Poskytnutím fondov, ktoré umožňujú svojim partnerským krajinám pripraviť sa na členstvo v EÚ, je
PHARE fundamentálnym procesom prispievajúcim k integrácii a k vytvoreniu vačšej rodiny národov v rámci rozšírenej EÚ [6].
'ÚGKK SR významnou mierou využil možnosti, ktoré
poskytuje program pomoci EÚ v rámci PHARE. Ůalšiu
doležitú etapu pomoci PHARE, ktorá kladne ovplyvní činnosť centrálneho výpočtového strediska a katastrálnych odborov okresných úradov, očakávame v priebehu nasledujúcich rokov. Poskytovanie zahraničnej pomoci EK má svoje
pravidlá a snahy o jej urýchlenie narazili na bariéry, ktoré
sa nie vždy podarilo prekonať. Doterajšie skúsenosti dokazujú, že na získanie zahraničnej pomoci PHARE je potrebné okrem toho, aby bol i v projektoch zohfadnené priority stanovené vládou SR a akceptované EK, definovať
a správne vecne navrhnúť projekt, ako aj značnú trpezlivosť a vytrvalosť do získania konkrétnej dodávky z fondov
PHARE.

[I] Čo je PHARE? Informačná príručka EK. Brusel 1994.
[2] Výročná správa PHARE 1994. [Výňatok SR.] Brusel, EK 1995.
[3] Smernica na prípravu a realizáciu programu PHARE v SR na obdobie 1999 až 2005. Bratislava, Urad vlády SR 1998.
[4] Hodnotenie realizácie projektov PHARE v SR za obdobie 1993
až 1998. Bratislava, Úrad vlády SR 1999.
[5] Vyhodnotenia zahraničnej pomoci. [Pracovné materiály PMU
Cadastre.] (nepublikované).
[6] Guide to European Integration. Institute European Documentation. Luxemburg, EK 1998.

Pod tímto názvem se ve dnech 22.-24. II. 1999 konala v Novém
Hrozenkově, v idylicky zimním valašském údolí Vranča, 7. důlněměřická konference za účasti zhruba osmi desítek specialistů. Pořadatelem byla Společnost důlních měřičů a geologů (SDMG) spolu
s Institutem geodezie a důlního měřictví (lGDM) Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity (VŠBTU) v Ostravě. Konference byla součástí oslav 150. výročí založení
Báňské akademie v Příbrami, z níž po roce 1945 vznikla dnešní VŠBTU. Uskutečnila se v období vrcholících příprav na XI. Kongres ISM
(International Society for Mining Surveying), který se bude konat
ve dnech 5.-9. 9. 2000 v polském Krakově. Samostatnou částí jednání byl i IV. sjezd SDMG. Čestným hostem byl Ing. K. Šeděnka,
náměstek předsedy Českého báňského úřadu (ČBÚ). V jednacím sále
hotelu Permoník byla uspořádána malá výstavka nejnovějších výrobků firmy Leica (např. totální stanice řady TCIR/ 300, TPS 1100,
nabízených firmou Gefos) a softwareové firmy HSI Praha (produkt
DULMAP pro povrchové lomy).
Předpokládám, že čtenáře bude zajímat dění v tomto tradičním
měřickém oboru a proto nabízím některé základní informace o průběhu obou akcí.
SDMG byla založena jako občanské sdružení v roce 1992, po zrušení sekce důlního měřictví Hornické společnosti bývalé Československé vědeckotechnické společnosti. V současnosti má 81 platících
členů a registruje zhruba stejný počet dalších odborníků a příznivců
nejen z České republiky (ČR). Ročně je organizována alespoň jedna
národní akce (viz např. [1,2]), které se zpravidla účastní odborníci
ze Slovenska, kteří obdobnou společnost nemají, a velmi často i hosté
z Polska. K informaci členstva slouží Bulletin SDMG, vydávaný
2x až 4x ročně. Činnost Společnosti se dělí po vzoru ISM, založeného roku 1969 v Praze, do pěti pracovních komisí: I - Organizace,
výchova, právní předpisy a historie, 2 - Geometrie ložisek nerostných surovin, 3 - Měřické metody, přístrojová a výpočetní technika,
4 - Vlivy dobývání na důlní díla a povrch, důlní škody, 5 - Hornictví a životní prostředí. Z voleb vzešlá devítičlenná Rada SDMG
znovu postavila do svého čela velmi agilního Doc. Ing. Josef Nováka, CSc., vedoucího IGDM.
Jednání 7. důlně měřické konference začalo úvodním slovem předsedy SDMG a moderátora jednání J. Nováka a místopředsedy R. Tabáška. Před fundovaným a velmi pozorným publikem odeznělo 24
referátů odrážejících současnou problematiku v podmínkách útlumu
hornictví. Do náplně práce komise I jich patřilo 7, nejpočetněji byla
zastoupena 3. komise s 10 referáty. Ke 4. komisi lze přiřadit 6 referátů a I ke komisi 5. Jsou obsahem velice zdařile vypraveného sborníku (ISBN: 80-7078-719-8, 178 s.) a jeho dodatku (23 s.). Následující stručné charakteristiky jednotlivých vystoupení jsou
uspořádány podle pořadí ve sborníku.
S. Dejl (Severočeské doly a. s. Chomutov) představil metody výpočtů kubatur na Dolech Nástup Tušimice (DNT), E. Gavlovský
(lGDM) pojednalo letecké fotogrammetrii při sledování vlivů hornické činnosti, konkrétně osady Žalnov, zasažené provozem dolu
Darkov. A. Grmela (IGDM) se zabýval ochranou využitelných důlních vod před účinky dobývání v ostravské pánvi, respektive při využití dolů pro likvidaci odpadů. Autoři A. Hájek (DlAMO - GEAM
Dolní Rožínka) a K. Hortvík (Akademie věd České republiky, Ostrava) účastníky obsáhle seznámili s matematickým modelováním
vlivů exploatace ložiska Rožná na povrch. O historii výroby geodetických přístrojů v Čechách a výsledcích jejich soudobých ověření
promluvil P. Hánek (ČVUT v Praze - FSv). Historicko-právními kořeny povolání důlního měřiče se zabývali J. Janas (Obvodní báňský
úřad Brno) a J. Novák (lGDM). Titíž autoři též uvedli další dva příspěvky k obsahu činností důlního měřiče v rámci pracovních komisí
ISM v podmínkách ČR a o problematice mapy povrchu jako součásti důlně měřické dokumentace. Digitalizace starých důlních map
z dobývacího prostoru Tušimice, probíhající v letech 1998-9, byla
předmětem referátu M. Klvaňi (SD Chomutov) a M. Krůla (OKD IMGE). L. Kunák (Fakulta BERG TU Košice) zasvěceně hovořil
o environmentálních projevech dobývání a zatopení likvidovaného
dolu v Rudňanech ve Spišskogemerském Rudohoří a o navrhovaných bezpečnostních a sanačních opatřeních. Dvojice významných
pedagogů IGDM VŠB-TU J. Novák a J. Schenkjednali o závažném
problému, kterým je určeni hranice vlivů poddolování na základě
výškových měření a v dalším referátu spolu s V.Mikulenkou (lGDM)
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o možnostech technologie GPS (Global Positioning System) při sledování těchto vlivů. Příprava nového horního kodexu v současných
společenských podmínkách byla tématem vystoupení V. Řezníčka
(Ministerstvo průmyslu), který konstatoval, že je ztěžována různými
mediálními demagogiemi. Poklesová kotlina v podmínkách velkých
hloubek a mocného pokryvu, úprava metody předběžného výpočtu
vlivů poddolování, byly obsahem dalšího příspěvku a vystoupení J.
Schenka, predikcí vytváření poklesů v báňsky exponovaném území
pomocí geodetických metod se zabýval V. Sedlák (BERG TU Košice). K. Šeděnka (ČBÚ) vysvětlil z pohledu státní báňské správy
pojem důlních škod ze zákona. T. Šmolka (OBÚ Ostrava) jednal
o činnosti důlJlího měřiče při likvidaci hlavních důlních děl podle
vyhlášky ČBU Č. 5211997 Sb. v OKR. H. Štěpánková a M. Tyrner
byli autory příspěvku o družicových polohových systémech a dále
J. Mazalová a R. Murysová (všichni IGOM) o kalibracích elektronických dálkoměrů na obnovené základně IDGM. Poslední příspěvek ve sborníku pochází od M. Vrubela (SO - ON Tušimice) aje věnován využití digitální fotogrammetrie pro tvorbu důlně měřické
dokumentace ONT.
Dodatek sborníku přináší později dodané příspěvky. Mezi ně patří
zpráva o tvorbě katalogů starých důlních děl v OKR (důlních jam
a štol, uhelných dolů, děl přiblížených k povrchu) a revírních databází autora J. Kláta (IGDM), navazujícího na příspěvky předchozích
akcí. M. Mikoláš (Cementáreň Lietavská Lúčka) se zaměřil na vzájemné postavení důlního měřiče a geodeta při tvorbě důlně měřické
dokumentace nerudných lomů Slovenské republiky. O své zkušenosti z tvorby digitálních základních map lomů na Jesenicku se podělil J. Olšar (Zeměměřictví Jeseník). Digitální katastrální mapy
v poddolovaném území byly námětem vystoupení A. Vjačky (Katastrální úřad v Opavě).
Našim kolegům do další činnosti Zdař Bůh!

[I] HÁNEK, P.: Pamětní kolokvium "Důlní měřictví 1997". Geodetický a kartografický obzor, 44(86), 1998, č. 6, s. 140--141.
[2] HÁNEK, P.: 6. důlně měřická konference 1998. Geodetický
a kartografický obzor, 45(87), 1999, č. 2, s. 44-45.
Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
katedra speciální geodezie FSv ČVUT v Praze

10 let Českého svazu geodetů
a kartografů

Vedoucí redaktor časopisu Geodetický a kartografický obzor mi nedávno nabidl možnost napsat do časopisu článek na aktuální téma
z našeho oboru. Nevim, zda jsem tím nejpovolanějším, ale z titulu
své funkce předsedy Českého svazu geodetů a kartografů (dále jen
"svaz") předkládám čtenářům pokus o malé ohlédnutí za uplynulým
desetiletím existence této nevládní spolkové organizace geodetů
a kartografů a za událostmi souvisejícími. Svaz sdružuje několik stovek členů pracujících ve veřejném a soukromém sektoru a také 'seniory na odpočinku. Pokud je toto ohlédnutí ne zcela přesné a úplné,
věřím, že bude podnětem k doplnění jiným pisatelem či kritikem.
Zcela záměrně vynechávám jména osob, protože paměť je klamná,
informace neúplné (nebyl jsem u všeho) a jako pisatel jsem přirozeně příliš subjektivní a opomenutí jmen a činů některých zasloužilých jedinců by bylo zcela neomluvitelné.
Počátečním impulsem vzniku svazu byl zcela neplánovaný průběh odborného semináře 10. ledna 1990 v Praze na Smíchově, připraveného jednou z pražských poboček tehdejší Společnosti geodézie a kartografie při Československé vědeckotechnické společnosti
(ČSVTS). Učastníci semináře se na popud pracovního předsednictva nedrželi programu a pod vlivem překotných změn na naší politické a společenské scéně začali bez přípravy diskutovat o potřebných změnách v československé geodézii a kartografii. Nejvíce
kritizovaným byl - jak jinak - tehdy zcela monopolní resort Českého úřadu geodetického a kartografického (ČÚGK) a jeho vedení.
Všeobecná shoda byla v tom, že ve vedení a řízení resortu je třeba
radikálních personálních a systémových změn, a že tyto změny by
se měly uskutečnit na popud nově založeného regionálního a profesního sdružení Občanského fóra. Dalším závěrem semináře byl požadavek změnit stávající spolkovou organizaci, poplatnou socialis-

tickému systému Národní fronty, prostřednictvím přípravného výboru pro vznik nové nástupnické organizace. Přípravný výbor měl
učinit zadost jednak požadavkům nového zákona o sdružování občanů, jednak požadavkům stanov transformované ČSVTS, která se
organizačně i majetkově rozštěpila na Český svaz vědeckotechnických společností a Slovenský svaz vědeckotechnických společností
(zkratkami ČSVTS a SSVTS).
Zakládající sjezd svazu se uskutečnil v dubnu 1990 na Novotného lávce 5 v Praze I, kam se přestěhovalo vedení ČSVTS, které
muselo opustit restituovaný objekt v Široké ulici. Dvěma nejvíce
diskutovanými problémy před hlasováním o stanovách a orgánech
svazu byly pochybnosti "čistokrevných kartografů" o odborné působnosti svazu (vedly nedlouho poté ke vzniku Kartografické společnosti ČR) a dále nedůvěra v budoucí svaz těch zakládajících
členů, kteří nebyli dosud organizováni v ČSVTS - převážně ve finančně dotovaných pobočkách tehdejších státních podniků Geodezie a krajských geodetických a kartografických správ v jednotlivých krajích státu. V dubnu 1990 nikdo z nás nemohl tušit
o budoucí privatizaci státních podniků a společností a o tom, jak
bude za dalších 3 až 10 let fungovat v oboru zeměměřictví a katastru soukromý a veřejný sektor a pozvolna se rozvíjející tzv. "občanská společnost".
Na jaře 1990 převzal vedení resortu nový předseda a snad nejdůležitějším úkolem jeho úřadu se stalo oddělení dosavadních komerčních geodetických a kartografických činností ve státních podnicích Geodezie a v obnovené Kartografii Praha od státní správy
geodetických základů a státních mapových děl (byla převedena do
působnosti nově zřízeného Zeměměřického ústavu v Praze) a evidence nemovitostí (zůstala v působnosti Geodetických a kartografických správ v krajích ajim nově podřízených Středisek geodezie
v okresech, oddělených od státních podniků Geodézie v krajích).
Vysvětlit tyto potřebné změny několika tisícům zaměstnancům resortu, navyklým na celkem pohodlný život v geodeticko-kartografickém státním monopolu, nebylo vůbec jednoduché. Nejčastějším
argumentem pro zachování v podstatě nezměněné struktury resortu
byla tehdy diskutovaná právní forma tzv. "veřejně prospěšných
podniků". Následující rok 1991 - rok vzniku privatizačních zákonů - potvrdil správnost vedením ČÚGK nastoupené cesty. Podniky Geodezie a Kartografie Praha byly určeny v roce 1992 k tzv.
"velké privatizaci", kterou uskutečnil Fond národního majetku
nově vzniklé České republiky prodejem podniků akcionářům nebo
předem určeným osobám postupně v letech 1993 až 1997. Tzv.
malá privatizace části státních podniků se uplatnila zcela ojediněle.
Období let 1990 až 1993 bylo obdobím názorových střetů několika vůdčích osobností svazu a ČÚGK o podobu a rozsah působnosti vznikající státní správy zeměměřictví a katastru a o možnosti
přenesení určité míry působnosti státu na samosprávnou profesní
komoru. Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora) měla
vzniknout podle názorů představitelů svazu tak, jak 12 tehdy dalších založených komor, tedy podle speciálního zákona a nikoliv
podle obecného zákona o sdružování občanů, jako tomu bylo v případě svazu. Zatímco vedení ČÚGK připravilo v letech 1991 až 1992
nový český katastrální zákon, zákon o českých orgánech země měřictví a katastru a ve spolupráci se Slovenským úřadem geodézie
a kartografie tehdy ještě federální zákon o zápisu vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí, podoba, obsah a rozsah
hlavního oborového zákona o geodezii a kartografii (po diskusích
byl později oficiálně zaveden pojem zeměměřictví) byly předmětem ostrých názorových sporů. Představitelé svazu připravovali
vznik Zeměměřické komory a bojovali za zákon o geodezii a kartografii, jehož obsah a vymezení působnosti státu a komory se ukázaly v roce 1993 nepřijatelné nejen pro tehdejší vedoucí politické
představitele z řad vládnoucí Občanské demokratické strany, ale
také pro některé představitele vedení tehdejšího nově zřízeného Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). Výkonný
orgán svazu (rada) v daném období odmítla nabídku přípravného
výboru České komory autorizovaných inženýrů a techniků působících ve stavebnictví (ČKAIT) spolupracovat na jejím vzniku a být
její budoucí odbornou profesní sekcí. S odstupem času a s přihlédnutím k dalšímu neúspěšnému vývoji ve věci vzniku samosprávné
Zeměměřické komory se dnes domnívám, že odborně zanedbávaná
oblast inženýrské geodezie by v ČKAIT nezapadla, ale právě naopak. Svůj názor opírám o poznání současné úrovně profesní a společenské péče, kterou ČKAIT poskytuje všem svým členům bez
ohledu na to, ke které stavební profesi se ta či ona část členstva
hlásí. To jsme však v letech 1991 až 1992 vědět nemohli (ČKAIT
vznikla speciálním zákonem v roce 1992). Touha mnohých geodetů
po zcela samostatné profesní komoře byla velmi silná a myšlenka,
že by ČKAIT pro autorizované geodety suplovala nějakým způsobem před válečnou inženýrskou komoru mohla napadnout jen
opravdu velmi zdatného prognostika.
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V roce 1994 připravilo zcela nové vedení ČÚZK - dodnes (od
ledna 1995) - platný zákon o zeměměřictví a za spolupráce odborníků svazu a Zeměměřické komory, která se musela ustavit podle
zákona o sdružování občanů připravilo i prováděcí vyhlášku zákona.
Vzájemná komunikace ČÚZK se svazem a Zeměměřickou komorou se poté vyvíjela v relativně klidnějším prostředí konstruktivní
spolupráce. Troufám si vyslovit názor, že tomu bylo zejména proto,
že v daném období připravila velmi příznivá hospodářská situace
státu nově vzniklým soukromým zeměměřickým společnostem a samostatným podnikatelům značný přebytek poptávky po země měřických službách. Zvýšená poptávka kladla značné nároky i na výkonnost a schopnost zeměměřických a katastrálních orgánů
poskytovat potřebné informace soukromým firmám, osobám i státním orgánům a institucím. Spolupráce svazu s ČÚZK, dalšími resortními orgány a Zeměměřickou komorou se postupně rozvinula
na základech vzájemné výměny informací a součinnosti při vzdělávání zeměměřičů (školení, semináře, konference) a dále v diskusích
při připomínkových řízeních k novelám resortních právních a technických předpisů.
Svaz byl krátce po svém vzniku, jako nástupnická organizace Společnosti geodézie a kartografie při CSVTS, znovu přijat za člena FIG
(Mezinárodní zeměměřická federace sdružující nevládní profesní
sdružení a společnosti) a v roce 1995 byl na Valném shromáždění
FlG v Berlíně svaz poctěn uspořádáním tzv. "FlG Working Week
Prague 2000" (Valné shromáždění a doprovodný program) v Praze
v roce 2000.
V létě 1995 se poprvé uskutečnily v Zilině na Slovensku I. mezinárodní slovensko-polsko-české geodetické dny, a to na základě
trojstranných dohod svazu, Slovenské spoločnosti geodetov a kartografov a Stowarzyszenia Geodetów Polskich. V následujících letech
1996 až 1999 byly tyto mezinárodní geodetické dny postupně uspořádány v Rytru v Polsku, v Hradci nad Moravicí u Opavy, ve Vysokých Tatrách a v Ustroni v Polsku. Dohodnutou tradici setkávání
poblíž hraničního trojmezí poruší poprvé VI. mezinárodní
česko-slovensko-polské geodetické dny při FlG Working Week Prague 2000. Místem konání bude Praha ve dnech 24. 5. až 26. 5. 2000
a pod záštitou předsedy ČÚZK budou účastníci jednat v nedávno
otevřené moderní budově pražských zeměměřických a katastrálních
úřadů.
Období let 1996 až 1999 bylo charakterizováno nejen postupným
zhoršováním hospodářské situace stát~, ale podmíněně i zhoršováním vztahů Zeměměřické komory a ČUZK. Zda jsou hlavní důvody
v nedostatku finančních zdrojů v soukromém i veřejném sektoru
a napětí na trhu pracovních míst, anebo v privatizaci a zákonem o zeměměřictví nedořešené spory o rozsah a potřebnou odbornost služeb poskytovaných katastrálními úřady a Zeměměřickým úřadem
v Praze (tedy spory o efektivní rozhraní mezi zeměměřickými službami soukromého a státního sektoru) není dobře spekulovat. Zástupci svazu se v daném období předmětných diskusí jménem svazu
(to zdůrazňuji) neúčastnili a pokud do dialogu zasáhli - to byl na
veřejnosti opakovaně i můj případ - dělo se tak pouze osobně, nikoliv jménem svazu. Neúčast v diskusích je u vedoucích zástupců
svazu logická, a to vzhledem k složení členské základny, která zahrnuje názory přiměřené zaměstnání ve státním nebo soukromém
sektoru. Platforma svazu ke konstruktivnímu dialogu na úrovni především dvou svazových odborných skupin (inženýrské geodezie
a katastru nemovitostí) bohužel využita nebyla a asi v nejbližší době
nebude. Svaz zatím dokazuje, s podporou ČÚZK a Zeměměřické
komory, že plní svou vzdělávací a osvětovou roli, a to i přes vzrůstající dostupnost odborných informací na trhu. Jeho vedoucím představitelům se však nedaří organizovat společensky a odborně dobře
připravená setkání účastníků z obou stran spektra názorů. V sále
konferencí, seminářů a obdobných akcí sedí převážně buďjedni nebo
druzí, nikdy však obojí a připravení si spolu veřejně vyměnit názory
a patřičné argumenty. U našich sousedů je to zcela normální - v Polsku už po desetiletí běžné, na Slovensku alespoň jednou ročně na
Slovenských geodetických dnech, které připravují každoročně zástupci všech zájmových skupin a státních orgánů velmi pečlivě. Průměrně asi 300 geodetů a kartografů ze Slovenska je zde připraveno
nejen veřejně diskutovat, ale i přijímat a následně kontrolovat usnesení s doporučeními všem zúčastněnými institucím. S touto formou
jsme se u nás, a zdá se v neprospěch věci, rozloučili již před několika léty.
Jaká je tedy role svazu po deseti letech existence? Toje jistě otázka
nejen pro stávajícího předsedu a členy výkonného orgánu, ale zejména pro členy a účastníky sjezdu, který by se měl uskutečnit do
konce roku 2000. Je to klíčová otázka nejbližší budoucnosti svazu
a budoucnosti úspěšného zastoupení našich zeměměřičů a jejich
oboru v národní a mezinárodní společnosti. Nedávno napsal, po
účasti na sjezdu svazu, velmi známý člen redakce časopisu Zeměměřič, že "spolková činnost netáhne". Měl pravdu, a není nijakjednoduchá odpověď na otázku, k čemu bude průměrnému českému ze-

měměřiči dobré členství, případně i aktivní činnosti ve svazu. Je tomu
tak asi proto, že hledání výhradně soukromého blaha na straně jedné
a nezištná účast na fungování bohatě strukturované občanské společnosti na straně druhé, a to nejen na národní úrovni, jsou kategorie zdá se velmi protikladné. Občanskou výchovu na základní či
střední škole máme většina z nás již hodně dlouho za sebou. Teďjiž
nastupuje výhradně osobní hledání a individuální celoživotní vzdělávání (nebo jeho přezírání), a to je svobodně volená investice (nebo
neinvestice) do sebe sama - každého z nás.
Snad jsem to s moralizováním příliš nepřehnal. Dovoluji si čtenáře časopisu touto cestou pozvat na některou z akcí FlG Working
Week Prague 2000 ve dnech 22. 5. až 26. 5. 2000 a věřím, že zde
budou mít možnost nového poznání i hledání odpovědí na předložené otázky.
Ing. Petr Polák,
předseda Českého svazu geodetů a kartografů,
Praha

Dálkový průzkum v 21. století - aplikace
pro životní prostředí a ekonomii
(19. sympozium EARSeL ve Valladolidu)

EARSeL (Evropská asociace laboratoří dálkového průzkumu Země)
uspořádala ve dnech 31. 5. -2. 6. 1999 sympozium zaměřené na
uplatnění metod dálkového průzkumu Země (DPZ) na prahu 21. století se zřetelem na problematiku životního prostředí a ekonomických
aspektů. Hostitelskou organizací byla Fakulta přírodních věd University ve Valladolidu, významném historickém městě Staré Kastilie v severozápadní části Španělska.
Ve třech dnech bylo předneseno 57 referátů a presentováno 60 posterů, najejichž základě si bylo možné udělat solidní představu o současném stavu a perspektivách DPZ ve světě, zejména pak v Evropě.
Na konferenci bylo přítomno 147 osob z 25 států světa. Z 18 evropských zemí bylo nejvíce účastníků z pořádajícího Španělska
(63 osob) a dále z Francie (12 osob), Německa (10 osob) a Polska
(10 osob). Z České republiky byly přítomny 2 osoby. Během konference též probíhala malá výstava firem zabývajících se pořizováním a zpracováním dat DPZ.
Náplň sympozia a odborné přednášky v jednotlivých dnech byly
rozčleněny následovně:
1. den: Zahájení konference a úvodní přednášky. Evropská kosmická
agentura, zemědělství a lesnictví, meteorologie, hydrologie,
nástup pouští a degradace krajiny.
2. den: Zemědělství a lesnictví, meteorologie, metodologie, lesní požáry. Generální shromáždění EARSeL.
3. den: Metodologie, předpověď úrody, rizikové faktory, oceánografie, geologie, radarová a hyperspektrální technika. Závěr konference.
Zabájení konference, úvodní přednášky, Evropská kosmická
agentura
Sympozium bylo zahájeno 31. 5. 1999. Uvítací projevy přednesli
předseda EARSeL R. A. Vaughan a předseda Španělské společnosti
dálkového průzkumu Země J. L. Casanova.
Zajímavý referát ředitele Družicového centra Západoevropské
unie F. Davary, informovalo historii a činnosti tohoto centra, které
bylo založeno v roce 1991 v Madridu. Centrum sdružuje evropské
země NATO a přidruženými členy se stala Česká republika, Polsko
a Maďarsko. Organizace je zaměřena na vojenské využití družic 0vých dat, ale pracuje pouze s údaji civilních družic (SPOT, Landsat
TM, ERS, IRS-IC, RADARSAT, KFA 1000, KVR 1000) a bude využívat i data z komerčních družic vysokého rozlišení, např. IKONOS.
Centrum např. sleduje a monitoruje letiště a vytváří databáze a geografické informační systémy (GlS) pro předpokládané oblasti neklidu na světě.
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Část programu, věnovaná Evropské kosmické agentuře (European
Space Agency - ESA), byla zaměřená na misi ENVISAT-l, která má
začít pracovat v listopadu roku 2000. V současné době je vyvíjena
snaha, aby mise přinášela rychlé výsledky a byla levnější. Na projektu se podílí přes 50 evropských firem, z nichž k vedoucím patří
koncerny Matra, Dornier a Thomson. Satelit je zaměřen na globální
monitorování životního prostředí Země s důrazem na poměry v atmosféře, které způsobují největší ohrožení lidstva (hurikány, ubývání ozónu, záplavy atd.). Na palubě má satelit devět přístrojů o celkové hmotnosti 2145 kg. Např. ASAR (Advanced SyntheticAperture
Radar) je radar pracující v pásmu vlnových délek C, který je převzatý z programu ERS. Je určen ke sledování zemského povrchu
a pracuje ve třech módech s rozlišením 30 m, 150 m a 1000 m, šíře
zobrazovaného území je 100 km a 405 km.
Zařízení MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer) je
zobrazující 15 kanálový spektrometr pracující v rozsahu viditelného
a blízkého infračerveného záření (390 nm až 1040 nm) s nastavitelným krokem záběru 1,25 až 15 nm a s rozlišením 250 m nebo 1 km.
Šířka zobrazovaného území je 1 150 km. Spektrometr je určen ke
sledování koncentrace chlorofylu v oceánech, vegetace, sněhu a ledu,
mraků a výparu vody.
Na sledování atmosféry jsou určeny následující přístroje. Jsou to
AATSR (Advanced Along Track Scanning Radiometer), SCIAMACHY (Scanning Imaging Absorption Spectrometer for Atmospheric
Cartography), MIPAS (Michelson Interferometer for Passive Atmosferic Sounding) a GOMOS (Global Ozone Monitoring by Occulation of Stars). Uvedená zařízení umožňují zejména sledování koncentrace až dvaceti plynů a sloučenin a jejich dynamiky v atmosféře
(až do výšky 150 km) s přesností 1,7 km a 3 km. Sledují se např. O2,
03, O., N20, NOz, CO, CO2, S02, HzO, CH. atd., dále se měří teplota a tlak vzduchu.
Pro sledování oceánu a ledu (globální pohyb mořských vod, charakteristika vln, reliéf mořského pobřežního dna, dynamika ledovců
a jejich mapování) je určen radar RA-2 (Radar Altimeter) pracující
v pásmu vlnových délek K a S.
Zemědělství, lesnictví, předpověď úrody, lesní požáry
Referáty byly převážně zaměřeny na využití kosmických dat (SPOT
a Landsat TM) pro potřeby zemědělské a lesnické statistiky, např.
stav porostů obilovin, předpověď úrody obilovin, inventarizace lesů,
lesní požáry, vývojová stadia krajiny atd. K zajímavým příspěvkům
patřily:
R. Kuittien, L. Matikainen, V. Keskisarja, V. Pertigao (Finsko):
"Integrace satelitních dat a administrativních informací pro předpověď úrody". vývoj použití metod DPZ v zemědělství začal ve Finsku v roce 1970 rozpoznáváním druhů plodin ze snímků a od roku
1980 pokračoval projektem MARS. Od toho roku také Evropská unie
začala používat dálkový průzkum pro kontrolu zemědělského výkaznictví a u některých zemí pro tvorbu nového pozemkového informačního systému. Ve Finsku tyto práce začaly v roce 1994 a pozemková mapa byla vyhotovena v roce 1998. Metoda interpretace
druhů plodin, vyvinutá ve finském Zeměměřickém ústavu, využívá
multitemporální radarová data (nezávislá na klimatických podmínkách), pořízená v důležitých fázích vegetačního období. Dalším
zdrojem dat jsou materiály SPOT z období jaro a podzim, kdy se
dají rozlišit travní porosty, ozimy a jařiny. Dále se používají statistické zemědělské údaje z předcházejících let, princip rotace plodin.
Metoda byla odzkoušena v západním Finsku a její přesnost byla 83
%. Model předpovědi úrody byl vyvinut v letech 1994-97 na bázi
multispektrálních materiálů AVHRR a SPOT. Model dále využívá
databázi CORINE Land Cover, digitální model reliéfu a statistická
data o počasí.
F. 1. Tapiador, J. L. Casanova (Španělsko): "Geografické analýzy
vprovincii Valladolid na základě GIS zemědělského využití půd z roku
1975 a vlastní klasifikace multispektrálních satelitních dat". Jako
výchozí materiál byla využita databáze krajinné pokrývky CORINE
Land Cover z roku 1997. Ta byla aktualizována a zpřesněna na základě multitemporálních satelitních dat Landsat TM, IRS-l C a pozemních podpůrných šetření. Vlastní software vyvinutý v Laboratoři dálkového průzkumu na val1adolidské univerzitě umožňuje
předvídat vývoj ekonomických aspektů, jako je např. prognóza úrody
obilovin.
P. Rani, C. Gautam, S. Jaynth (Indie): "Využití dat DPZ pro lokalizaci nemocnic v rostoucích správních centrech ". Na základě dat
indické družice IRS-l C (rozlišovací schopnost 5,8 m) byly vytvořeny mapy využití krajiny a krajinného krytu ve zkušební oblasti
státu Andhra Pradesh na jihu Indie, dále byla též intepretována dopravní síť a sídla. Na základě těchto materiálů byly vybrány oblasti
vhodné pro výstavbu nemocnic a dalších městských objektů.
N. Musaoglu, C. Ormeci (Turecko): "Monitorování změn v lesních porostech s využitím multitemporálních satelitních dat". Byla

využita data Landsat z roku 1975 a Landsat TM z let 1984 a 1997.
Na základě jejich zpracování byly vyhotoveny mapy v měřítku 1 :
25 000 zachycující změny ve skladbě a rozloze lesů ve studijní lokalitě západně od Istanbulu.
E. Q. Pastor, J. A. Delgado, P. I. Gutiérrez, A. F. Unzueta (Španělsko): "Automatické mapování lesních požárů ve Španělsku s využitím dat Landsat TM". Referát popisuje uplatnění vlastní metodiky zjišťování lesních požárů na území Valencie. Pomocí
multitemporálních dat Landsat TM z období květen až srpen 1994
bylo analyzováno celkem 6 velkých požárů o rozloze větší než 50
hektarů. Požáry menšího rozsahu jsou už z těchto materiálů obtížně
identifikovatelné.
Meteorologie, hydrologie a oceánografie
Blok věnovaný meteorologii byl zaměřen na využití družicových dat
pro detekci mraků, zjišťování koncentrací kysličníku uhličitého
a ozónu v atmosféře a v neposlední řadě kvalitě ovzduší. Hydrologický celek by1věnován monitorování tání sněhu, zavlažovaných půd
a malých vodních zdrojů na základě kosmických dat. V případě oceánografie pak monitorování výšky mořské hladiny, pohybu mořských
proudů, přemnožení fytoplanktonu v pobřežních vodách, lokalizaci
hejn tuňáků atd. K zajímavým referátům např. patřily:
U. Fehrenbach, D. Scherer, E. Parlow (Švýcarsko): "vývoj a aplikace nových metod pro určení klimatopů na příkladu města Basilej ".
Topografické poměry a způsob využití krajiny jsou určující pro proudění vzduchu, kvalitu ovzduší a tepelné poměry dané oblasti. Pro jejich zjištění byly použity multitemporální radarová data ERS-l
a multispektrální snímek Landsat TM. Digitální kombinace 15 areálových typů krajiny se 7 třídami provzdušnění určují různé klimatopy. Získané výsledky slouží pro plánovací činnosti na zlepšení životních podmínek obyvatel města.
N. I. Khan (Bangladéš): "Vliv městské expanze a změn krajiny na
povrchové vodní zdroje". Hlavní město Bangladéše Dháka mělo
v roce 1991 6,84 mil. obyvatel, v roce 1996 už 9,06 mil. obyvatel
a prognóza pro rok 2005 udává 15,68 mil. obyvatel. Tento rychlý nekontrolovatelný růst obyvatelstva vede k degradaci a redukci povrchových vodních zdrojů a krajiny, včetně zvýšeného nebezpečí záplav. Kombinace GlS a dat DPZ se ukazuje jako silný prostředek
nejen pro monitorování této situace, ale i pro nápravná opatření v duchu trvale udržitelného rozvoje krajiny.
Metodologie, degradace půd a nástup pouští, rizikové faktory,
geologie, radarová a hyperspektrální technika
První blok byl zaměřen na obecné problémy, jako jsou geometrické
korekce, zpracování a klasifikace obrazových dat atd. Část věnovaná
degradaci půd a nástupu pouští byla zaměřena na využití kosmických dat NOAA-AVHRR a Landsat TM pro monitorování procesu
degradace půd a narušení ekologické stability v oblasti Středozemního moře. Jedná se o projekt RESMEDES (Remote Sensing of Mediterranean Desertification and Environmental Stability) za účasti
Španělska, Itálie, Francie, Německa, Nizozemska, Israele a Švýcarska. V části rizikové faktory byla věnována pozornost jejich identifikaci a předvídání (např. sesuvy půdy, erozní procesy, vulkanická
činnost, ropné havárie atd.). Využití v geologii se soustředilo na problematiku geologického a geomorfologického mapování a na rekultivační procesy. Poslední blok byl zaměřen na využití radarové a hyperspektrální techniky. K zajímavým příspěvkům např. patřily:
C. Banninger, A. Almer (Rakousko) a J. L. Turiel, A. Roig (Španělsko): "Dálkový průzkum jako základní prostředek pro rekultivaci
povrchových dolů ve Španělsku". Současná plocha evropských povrchových dolů se pohybuje v rozmezí 5-10 000 kmz, přičemž největší plochu zabírají povrchové doly na hnědé uhlí. Evropská unie
i jednotlivé státy vydaly směrnice pro uzavírání a rekultivaci povrchových dolů a lomů, ve kterých se počítá s využitím materiálů DPZ.
Např. hnědouhelné povrchové doly v severozápadním Španělsku
jsou u konce své ekonomické životnosti a plánuje se jejich rekultivace. Pro zjištění současného stavu i pro postup rekultivačních prací
se využívají kosmické materiály Landsat TM, panchromatické SPOT
a snímky KVR 1000, doplněné digitálním modelem reliéfu z topografických map.
P. J. Zarco-Tejada, J. R. Miller, G. H. Mohammed, T. L. Noland,
P. H. Sampson, S. J. Colombo (Kanada): "Optické příznaky, zobrazené hyperspektrálním skenerem CASI, jako bioindikátory stavu lesních porostů ". Pětiletý projekt probíhající na 17 lokalitách provincie Ontario využívá data hyperspektrálního leteckého skeneru CASI
(Compact Airbone Spectrographic Image), který pracuje v oblasti
viditelné a blízké infračervené části spektra v rozmezí 400 až 900
nm s možností nastavení až 72 kanálů. Současně se snímkováním
probíhá pozemní podpůrné šetření spektrálních charakteristik vybraných dřevin přístrojem Licor 2000. Typický obraz CASI má for-
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mát 5xl km s rozlišovací schopností 0,5 m. S pomocí těchto materiálů lze zjišťovat obsah rostlinných barviv (chlorofylu, karoténu,
xantofylu), účinnost procesu fotosyntézy a tím zdravotní stav lesních porostů.
Generální shromáždění EARSeL, firemní výstava
Výroční zprávy o činnosti EARSeL za rok 1998 přednesli předseda
R. A. Vaughan a generální sekretář L. Wald.lnformační systém ERSAlS (European Remote Sensing Application lnformation System),
který bude uveřejněn na webovských stránkách koncem roku 1998,
bude zpřístupněn koncem roku 1999. Jedná se o aktualizovaný seznam laboratoří DPZ, včetně jejich činností, vybavení atd., který
bude bez adres. Ty půjdou získat za určítý poplatek přes sekretariát
EARSeL.
Pokladník P. Wínkler přečetl zprávu o hospodaření. Konstatoval,
že rozpočet je vyrovnaný, členský příspěvek pro rok 2000 zůstane
na úrovni roku 1999, tj. 1700 FRF pro malé laboratoře. Generální
shromáždění a 20. sympozíum EARSeL se bude konat v roce 2000
v Drážďanech, pro rok 200 I byla vybrána Paříž a pro rok 2002 Praha.
V závěru jednání bylo přijato 7 nových členů z Belgíe, Bulharska, Německa, Řecka, Portugalska, Svédska a Francie.
Výbor EARSeL zůstává pro rok 2000 ve stejném složení tj.: předseda Dr. R. Vaughan (Skotsko), místopředseda Prof. Dr. E. Parlow
(Svýcarsko), generální sekretář Dr. L. Wald (Francie), pokladník Dr.
P. Winkler (Maďarsko), styky Východ-Západ Dr. T. Beneš (Česká
republika).
Během konference probíhala malá výstava firem zabývajících se
pořizováním a zpracováním dat DPZ. Bohatou expozici měla Evropská kosmícká agentura (ESA), která vystavovala obrazovou dokumentaci komplexního využití satelitních dat DPZ pro monitorování životního prostředí a různých rizíkových faktorů. Např. rozsáhlé
požáry vegetace v Malajsíi a lndonesií v roce 1997, povodně na
území Rakouska, České republiky, Polska a Německa v létě roku
1997, povodně v Číně v r. 1998, ropné a olejové skvrny na mořské
hladině, vulkanická činnost, pohyby ledovců, tropické cyklony atd.
Sptmělská firma IBERSAT vystavovala ukázky barevných leteckých
snímků, ortofot a zejména široce pojatý software ER Mapper 6.0 pro
zpracování obrazových dat. Zpracovaná data indické družice lRSIC za účelem městského a regionálního plánování prezentovala německá firma EURO MAP z Neustrelitzu.
Závěr
Metody dálkového průzkumu Země nacházejí stále větší uplatnění
v různých oborech lídské činnosti. Uplatnění nových technologií při
vývojí kosmických aparatur umožňuje na jedné straně globální pohled na faktory životního prostředí v celé šíři jeho problematíky a na
druhé straně je vyvíjena velká snaha o zachycení detailu na zemském povrchu. S tím souvisí problematika komerčních družicových
systémů vysokého rozlišení, jejíchž vypuštění je od roku 1997 permanentně slíbováno na všech konferencích a akcích s tématikou
DPZ. Realíta byla v době konání sympozia taková, že se doposud
nepodařilo úspěšně vypustít na oběžnou dráhu žádnou komerční družíci vysokého rozlíšení. Nejblíže vypuštění měla zřejmě družice
lKONOS-1 (konsorcium firem Space lmaging, Lockheed Martin a
E-Systems), která byla neúspěšně vypuštěna v dubnu 1999 (nedosáhla oběžné dráhy), ale konsorcium mělo jíž v rezervě další stejnou
družici, kterou chystalo vypustit ještě v roce 1999. Na konec roku
1999 je také avízováno vypuštění družic Quick Bird-I (konzorcium
firem Earth Watch a Bali Aerospace Corp.) a OrbView-3 (konzorcium firem ORBlMAGE a Orbital Sciences Corp).
Poznámka: 24. září 1999 byla úspěšně vynesena na oběžnou dráhu
družíce IKONOS-I. První scéna byla pořízena 30. 9. 1999 a zachycuje město Washington. Prodej prvních scén zákazníkům byl zahájen v prosinci 1999. Družice se pohybuje ve výšce 680 km nad Zemí
a pořizuje data ve dvou režimech, panchromatickém (černobílém)
s rozlíšovací schopností I m a multispektrálním (barevném) s rozlišovací schopností 4 m. Velikost scény je II x II km a její cena činí
85 tis. Kč (panchromatická), 85 tis. Kč (multispektrální) a 105 tis.
Kč (panchromatická a multispektrální). Vzhledem k rozlišení a polohové přesnosti (2 m horizontální a 3 m vertikální s použitím kontrolních pozemních bodů) otevírají tato data novou éru uplatnění družicových dat v oblasti topografického a tematického mapování
v měřítkách cca I : 10 000. Prodej a distribuci dat v Evropě zajišťuje firma Space lmaging Europe se sídlem v Athénách, kde je též
přijímací stanice pro oblast Evropy, Středního východu a severní
Afriky. S touto firmou podepsala česká firma Gisat smlouvu o prodeji a distribuci dat z této družice pro území České a Slovenské republiky.
RNDr. Eduard Muřický,

Zeměměřický úřad. Praha

Nové územní samosprávné celky
České republiky v mapách

Parlament České republiky po rozsáhlé diskusi a zhodnocení současného stavu správního rozdělení ve státě přijal v roce 1997 ústavní
zákon č. 34711997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona ČNR Č. 111993 Sb. Tímto
zákonem se s účinností od I. ledna 2000 na území České republiky
vytvářejí vyšší územní samosprávné celky uvedené v tab. 1.
Tab. 1

Formáty map ČR I : I 000 000, I : 500 000 a krajů ČR
I: 200000

Vyšší územní
samosprávný celek
Česká republika
Hl. m. Praha
}
Středočeský kraj
Budějovický kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Jihlavský kraj
Brněnský kraj
Olomoucký kraj
Ostravský kraj
Zlínský kraj

Měřítko
mapy
I: 1000000
I: 500000
I: 200 000

Vnitřní rám
(cm)

49 x 31
99 x 62
80,5 x 64,5

Vhodné
skládání
libovolně
A4
B5

80 x 64
55 x 69
47 x 36
64 x 58
50 x 33,5
56 x 43
56,5 x 38,5
59 x 54
80 x 59
47,5 x 69
65 x 55
57 x 40

Tato skutečnost, třeba i v rozdílné míře, dříve či později bezesporu
ovlivní život a činnost většiny právnických a fyzických osob ve státě.
Je proto zřejmé, že se jedná o významná opatření, jejichž příprava,
realizace a fungování si vyžádá systematické a značné úsilí. Ve všech
těchto fázích nezastupitelnou úlohu mají kartografická díla, jejichž
vhodný obsah a názorná kartografická interpretace usnadní činnost
všech orgánů, organizací i jednotlivců zúčastněných na přípravě a realízaci potřebných opatření. Navíc potřeba vhodných kartografických děl se znázorněním platného správního rozdělení má trvalý charakter, protože kromě běžné informativní funkce usnadňují
i organizaci činností, dlouhodobé i operativní plánování správní, společenské i soukromé činnosti a podnikání ve státě.
Všechny tyto skutečnosti vedly Český úřad zeměměřický a katastrální (CÚZK) k opatřením cíleným k tomu, aby se nové správní
rozdělení včas a v optimální míře stalo součástí obsahu státních mapových děl. Proto byla ediční politika ČÚZK usměrněna i etapově
tak, aby uživatelská veřejnost státních mapových děl
a) byla přednostně a globálně informována o budoucím stavu nových
samosprávných celků v návaznosti na skončené legislativní řízení,
vrcholící přijetím výše uvedeného ústavního zákona č. 34711997
Sb. Stalo se tak již v rámci edičního plánu ČÚZKlI998, a to vydáním Mapy správního rozdělení České republiky I : I 000 000;
b) následně získala podrobnější informace, které by ve svém souhrnu obsáhly celkovou potřebu postupné informovanosti až po
úroveň jednotlivých obcí a v návaznosti na to až do úrovně jednotlivých katastrálních území (územně technických jednotek. *)
Proto byly v rámci edičního plánu ČÚZK pro rok 1999 vydány
následující mapové soubory a jednotlivé tituly:
- Mapa správního rozdělení České republiky I : 500 000
(3. vydání, obnovené),
- Mapa správního rozdělení České republiky I : 200 000
(13 map jednotlivých krajů, 1. vydání),

* To vše samozřejmě s vědomím, že katastrální území nejsou správními jednotkami, jejich hranice však zpravidla bezprostředně navazují na hranice správních jednotek.
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- Mapa České republiky I : 500 000
(4. vydání, obnovené),
- Soubor map krajů České republiky I : 200 000
(13 map jednotlivých krajů, I. vydání).
K tomu byly využity a zobecněny poznatky a zkušenosti uživatelů i zpracovatelů obdobných, dosud užívaných map a mapových
edic, zejména u souborů v měřítku 1 : 200 000. Zvýšená pozornost
u těchto map byla věnována obsahu i jeho grafické interpretaci tam,
kde bylo účelné a žádoucí obsah dosavadních map upravit, případně
i názorněji vyjádřít. Samozřejmě však z dosavadního mapového obsahu i jeho kartografického znázornění zůstaly všechny prvky, jejichž užitečnost v dosavadních státních mapových dílech je nesporná.
Tím byly respektovány zvyklosti, rutina a očekávání dosavadních
uživatelů, zejména map správního rozdělení. Byly tím vytvořeny
i základní předpoklady pro integritu dokumentací a jiných materiálů, koncipovaných na mapách dosavadních krajů, s obdobnými dokumenty, koncipovanými či pokračujícími s využitím map nových
vyšších územních samosprávných celků.
Jedná se tedy o několik mapových edic i samostatných map tematického i obecně geografického charakteru s rozdílným měřítkem
a tím i rozdílnou hustotou jejich obsahové náplně. Proto je vhodné
čtenáře GaKO blíže a souhrnně seznámit s těmito mapami,jejich obsahem a provedením.

Jakjiž bylo dříve uvedeno, mapa byla vydána v roce 1998 jako bezprostřední reakce na nově schválený ústavní zákon č. 347/1997 Sb.
a jako globální informace o obsahové náplni tohoto zákona.
Mapa obsahuje zákres hranic a barevné odlišení jednotlivých nových vyšších územních samosprávných celků (hl. m. Prahy a krajů)
i okresů, jejichž počet a rozloha zůstaly výše uvedeným zákonem
nedotčeny. Podkladem pro tento tematický obsahje výběrový zákres
sídel, dálničních a silničních komunikací.
Sídla jsou kategorizována
- podle správního významu - hlavní město ČR, sídla krajů, okresní
města, statutární města, města, obce a částí obcí;
- podle počtu obyvatel - 5 kategorií, a to v rozmezí sídel s méně než
500 obyvateli až po sídla s více než 300 000 obyvateli.
Komunikace jsou členěny na dálnice, silnice mezinárodního významu, hlavní silnice a ostatní silnice.
Mapový obsah je doplněn seznamem vyšších územních samosprávných celků a příslušností okresů do těchto celků. Dále je na
zadní straně mapy přehled městských obvodů a městských částí hl.
m. Prahy, seznam statutárních měst a jejich členění na městské obvody nebo městské části.

Mapa byla vydána již ve 3. vydání, obnoveném. Z hlediska vyšších
územních samosprávných celků se ovšem jedná o kompletní obsahové přepracování mapy.
Obsahuje zákres a barevné odlišení nových krajů (shodně s výše
uvedenou Mapou správního rozdělení ČR 1 : 1 000 000) a okresů
i obvodů v hl. m. Praze, hranic statutárních měst, měst i všech obcí.
Podkladem pro tento tematický obsah je zákres sídel, silničních
a drážních komunikací.
Sídla jsou kategorizována
- podle správního významu - hlavní město ČR, sídla krajů, okresní
města, statutární města, města, obce a části obcí;
- podle počtu obyvatel - signaturami a popisem jsou vyznačena
všechna sídla s více než 1000 obyvateli. Sídla s více než 10 000
obyvateli jsou kromě toho zvýrazněna schematickým plánkem.
Mapa obsahuje všechny dálnice, včetně dálnic ve výstavbě. Silniční komunikace jsou omezeny velmi redukovaným výběrem.
Železniční síť je vyznačena ve dvou kategoriich - hlavní železnice a ostatní železnice.
Mapa je opět doplněna seznamem vyšších územních samosprávných celků. Na rubu mapy jsou uvedeny hlavní legislativní zásady
územně správního rozdělení ČR, adresář ministerstev a ústředních
orgánů, seznam okresů s číselnými kódy klasifikace územních statistických jednotek (platným od 1. ledna 2000), s rozlohou a počty
obyvatel a s adresami okresních úřadů. Hl. m. Praha a statutární města
jsou na rubu mapy členěna podrobnějším rozdělením na městské obvody nebo městské části, a to v mapách měřítka 1 : 150000 (hl. m.
Praha) a 1 : 200000 (statutární města).
Zadní strana mapy je konečně doplněna adresářem prodejen map
katastrálních úřadů a výčtem státních mapových děl, vydávaných
ČÚZK.

Mapa správního rozdělení České republiky 1 : 200 000
Nová mapová edice byla zpracována s využitím podkladů obdobné
mapy správního rozdělení dosavadních krajů. Obsahuje jednotlivé
mapy všech 13 krajů, s tím, že hl. m. Praha jako další vyšší územní
samosprávný celekje ze zřejmých důvodů zobrazena najediném mapovém listě společně se Středočeským krajem.
Mapa obsahuje zákres (signaturu) a název sídla kraje a okresů,
statutárních měst a dalších měst, všech obcí, městských obvodů nebo
městských částí ve statutárních městech a hl. m. Praze, částí měst
nebo obcí. Kromě vyznačení signaturou je zástavba krajských, okresních a statutárních měst znázorněna plánkem.
Mapa dále zobrazuje státní hranice, hranice krajů, okresů a obvodů v hl. m. Praze, hranice statutárních měst a hranice městských
obvodů nebo městských částí ve statutárních městech a hl. m. Praze.
Dále jsou zobrazeny hranice měst a obcí, včetně územně nesouvisejících součástí obcí (enkláv) a území, přiřazená kjiné obci či městskému obvodu, kde nová hranice nebyla dosud stanovena. Zobrazeny jsou též hranice katastrálních území (územně technických
jednotek). Na mapě jsou vyznačeny i rohy mapových listů Základní
mapy ČR I : 50 000 a číselné označení mapových listů. Tím se uživatelům mapy správního rozdělení umožňuje porovnání této mapy
se Základní mapou ČR 1 : 50000 jako podstatně podrobnější mapou většího měřítka, která navíc každoroční údržbou na všech katastrálních úřadech slouží jako podklad k aktualizaci hranic v Mapě
správního rozdělení ČR 1 : 200 000.
Významnou změnou vyjadřovacích prostředků s dosavadní obdobnou mapou je barevné odlišení hranic katastrálních území od hranic měst nebo obcí. Významné je i výrazné odlišení signatur obcí od
signatur částí měst nebo částí obcí. Obě tyto změny značně příspěly
ke zlepšení čitelností, názornosti a celkovému vzhledu mapy.
Na zadní straně mapy je klad listů Mapy správního rozdělení ČR
1 : 200 000 a klad listů základních map středních měřítek. Konečně
je zde uveden adresář prodejen map katastrálních úřadů a přehled
státních mapových děl, jež jsou sortimentem těchto prodejen.

4. vydání uživatelsky značně frekventované mapy poskytuje v přehledu obecně geografické informace o území České republiky a příhraničních oblastech sousedních států. Znázorňuje sídla, vodstvo,
dálniční, sílniční a železniční komunikace, lesy a v neposlední řadě
též správní rozdělení - státní, krajské i okresní hranice s vyznačením sídel krajů a okresních měst s účinností od 1. ledna 2000.
Sídla jsou členěna do 10 kategorií podle počtu obyvatel a znázorněna plánky nebo signaturami.
Vodstvo zahrnuje zákres vodních toků (do šíře 50 m a širší než
50 m) a vodní plochy.
Zobrazuje se kompletní dálniční síť (včetně dálnic ve stavbě),
hlavní a vedlejší silnice.
Železniční komunikace představují hlavní a vedlejší železnice,
s vyznačením tunelů a železničních stanic. Odlišené jsou elektrifikované železnice a lanovky.
Výškopisnou složku mapy reprezentují kóty výškových bodů, názvy pohoří, hor, úvalů a nížin. Nově mapa obsahuje stínovaný terén,
který navozuje plastické vnímání mapového obrazu.

Také tato nová edice byla koncipována a zpracována s využitím obsahu a vžitých výrazových prostředků obdobných map dosavadních
krajů. Počet map krajů - 13, hl. m. Praha je opět zobrazeno na jednom mapovém listě společně se Středočeským krajem. Vymezení
rozsahu a formátu jednotlivých map je shodné s edicí Mapy správního rozdělení ČR 1 : 200 000.
Již z názvu souboru je zřejmé, že se nejedná o tematické mapy,
nýbrž o soubor map obecně geografického charakteru a tomu odpovídajícího obsahu, kde správní rozdělení je jedním z více obsahových prvků. Obsah mapy je vcelku koncipován tak, aby v souhrnu
poskytoval uživateli mapy rámcovou geografickou představu
o území kraje, zobrazeného v maQě.
Soubor map zobrazuje území Ceské republiky i příhraniční oblasti sousedních států. Poskytuje informace o sídlech, vodstvu, dálničních, silničních a železničních komunikacích, lesích a opět v neposlední řadě i o správním rozdělení. Správní rozdělení je zde
vyznačeno zákresem státních, krajských a okresních hranic se zvýrazněním sídel kraje a okresních měst.

2000/86

Geodetický a kartografický obzor
ročník 46/88, 2000, číslo 4
87

Sídla jsou podle počtu obyvatel znázorněna plánky nebo signaturami. Zvlášť jsou vyznačena města, obce s 5000 obyvateli a méně
než 5000 obyvateli, části obcí a místní části obcí.
Vodstvo zahrnuje zákres vodních toků a nádrží, náhonů, kanálů
a sedimentačních nádrží. Vyznačeny jsou i močály, rašeliniště a slatiny.
Zobrazuje se dálniční síť, silnice I. tř., silnice II. a III. tř., místní
a účelové komunikace. Zobrazeny jsou i dálnice a silnice I. tř. ve
stavbě. V místech s řídkou silniční sítí jsou navíc zakresleny i hlavní
spojovací cesty.
Zelezniční síť je kategorizována na hlavní a ostatní železnice se
zákresem podjezdů nebo přejezdů, s vyznačením elektrizovaných železnic a tunelů, železničních stanic a zastávek. Vyznačeny jsou i pozemní a vysuté lanové dráhy.
Plošně jsou vyznačeny lesy, hranicí jsou vymezeny národní parky
a chráněné krajinné oblasti.
Výškové poměry v území jsou charakterizovány body s údaji nadmořské výšky. Uvedena jsou též jména geomorfologických jednotek.
Mapy obsahují i zákres silničních a železničních hraničních přechodů a letišť. Vyznačeny jsou též rohy mapových listů Základní
mapy ČR I ; 5 000 a jejich označení k porovnání těchto přehledných
map krajů s podstatně podrobnější mapou většího měřítka.
Na zadní straně mapy je mapa krajského města a okolí v měřítku
I ; 100 000 a základní číselné údaje o kraji (seznam, rozloha a sídla
okresů, počet a hustota obyvatel, počet obcí). Dále je uveden klad
listů tohoto souboru map krajů, klad listů základních map středních
měřítek i adresář prodejen map katastrálních úřadů.

Dosavadní zkušenosti ukazují, že využití map, znázorňujících jednotlivé kraje v měřítku I ; 200 000, je zcela různorodé a jakákoliv
snaha o výčet využití by nebyla úplná a objektivní. Stejně je možno
ch,arakterizovat i rozsah využití map České republiky v měřítku
I; 500 000.
Obecně lze však konstatovat, že pro některé uživatele jsou tyto
mapy vhodnější (a skladnější) jako složené, jiným uživatelům jsou
vítanější jako mapy v plochých arších, využitelné též jako mapy nástěnné. Tuto různorodost využití map Zeměměřický úřad, jako jejich zpracovatel, již tradičně respektuje. Mapy jsou proto předávány
k distribuci v plochých arších, na rubu jsou však opatřeny tzv. nepravou obálkou, naznačující možnost složení, a to
- mapy České republiky I : 500 000 do formátu A4,
- mapy krajů České republiky I ; 200000 do formátu B5.
V plochých arších je třeba počítat s formáty map uvedenými
v tab. I. V této tabulce jsou uvedeny rozměry vnitřního rámu map.
Formát papíru je vždy o několik cm větší (vněj ší rám, mimorámové
údaje).

Stejně jako ve státních mapových dílech, o kterých pojednává tento
článek a jež byla vydána v letech 1998 a 1999 již s novou strukturou vyšších územních samosprávných celků v České republice,
budou nadále tyto skutečnosti počínaje rokem 2000 zahrnuty do obsahu celé mapové produkce Ceského úřadu zeměměřického a katastrálního. V praxi to znamená, že všechny tituly edičního plánu
ČÚZK na rok 2000 budou již vydány s patřičně aktualizovaným zákresem správního rozdělení.
Podobně jsou již k dispozici aktualizované digitální soubory dat,
jež spravuje a poskytuje Zeměměřický úřad. Konkrétně to je
- soubor vektorových dat hranic územních správních celků a hranic
katastrálních území České republiky,
- rastrová forma 4. vydání Mapy České republiky I ; 500 000 ..
Cílem zpracovatelského a vydavatelského úsilí v rezortu ČUZK
je snaha o zajištění aktuálnosti obsahu státních mapových děl. Tím
se vytvářejí i předpoklady pro běžné, operativní a zejména efektivní
využití těchto map, zpracovávaných a vydávaných ve státním zájmu,
jako integrující faktor rozmanitých činností s využitím kartografických děl ve státě.
Při dalším úsilí, směřujícím k tvorbě, obnově a vydávání státních
mapových děl, jsou proto trvale vítány všechny podněty a připomínky jejich uživatelů.
Ing. Bohumil Šídlo,
Zeměměřický úřad,
Praha
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Bod byl zřízen v opultěném lomu na severním okraji vesnice (okr. Chrudim)
v roce J 935 Ministerstvem veřejných prací (Ing. Čunát). Vlastní bod tvoří ldtěná skalní plolka krytá pomníkem. V okolí byly osazeny 4 zajišťovací body.
V roce 1938 byl bod připojen k nivela('ní síti. Vsoučasnostije připojen k ČSNS
nivelačním pořadem Eeg. V roce J 972 bylo kolem něj zřízeno chráněné území.
ZajiJťovací bod č. 2, osazený v betonové základní desce (dnes bod Eeg - 25),
byl v roce 1995 zařazen pod č. 3 J VRKO do Základní geodynamické sítě ČR
GEODYH. V roce J 997 se stal jedním ze čtyř bodů v ČR, které byly zaměřeny
v rámci kontinentální sítě EUVN (Evropská výlková síť GPS). Pro toto měření byl zřízen pilíř s nucenou centrací.
Ing. František Bend, CSc.,
Zeměměřický úřad, Praha

