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Mapová signáciaje akt označovania významov objektov, javov a ich charakteristík mapovými znakmi. V mapovej signácii existujú účinné pravidlá. SÚ to asociatívne pravidlá zhody: v topológii, tvare, Jarbe, vefkosti, štruktúre a v niektorých tfalších
vlastnostiach. Každé nedodržanie týchto asociatívnych pravidiel znamená chybu v mapovom vyjadrovaní. Asociatívnost'je prirodzená vlastnost' ludského vyjadrovania sa. Topografické mapy majú až 92 % asociatívnych znakov.
Map Signation and lts Principles
Summary
Map signation is an act oj denotation the meaning oj objects, phenomena and its characteristics by means oj map signs. ln
map signation exists the effective rules. There are the Jollowing associative rules oj agreement: in topology, shape, colour,
size, structure and in some other properties. All Jailures to keep these associative rules are perceived as Jaults in map expression. Associativity is a natural property oj human expression. Topographical maps have up to 92 % associative signs.

Ale v procese tvorby mapy autor, redaktor, alebo zostavitef
mapy stojí pred úlohou výberu (vofby) nejakého konkrétneho
znaku potrebného na označenie nejakého konkrétneho významu (myšlienkového obsahu, konceptu, pojmu), hovoríme,
že sa zaoberá mapovou signáciou, t. j. označovaním mapovými znakmi [6].
Tvorbou máp sa zaoberajú nielen kartografi, ale v značnej
miere aj špecialisti z iných, najma geovedných disciplín.
Medzi nimi (ale aj medzi kartografmi) je rozšírený názor, že
na mapové vyjadrenie roznych objektov, javov a ich charakteristík máme k dispozícii vefké (obrovské až nedozerné)
množstvo grafických jednotiek - znakov a že je v podstate
jedno čo čím označíme, pretože neexistujú (nikomu nie sú
známe) žiadne pevné pravidlá na označovanie znakmi - až
na niekofko máp, na tvorbu ktorých existujú národné alebo
medzinárodné štandardy (napr. na tvorbu topografických,
geologických, geomorfologických a niekofkých ďalších
máp). Prevláda presvedčenie, že označením nejakého významu nejakým (fubovofným) znakom sa zavádza konvencia, ktorá sa "uzákoňuje" v legende (vo vysvetlivkách) mapy
a ktorá platí pre každého čitatefa (používatefa) mapy. Napried
tomu sa však na mapách rieky neoznačujú štvorcami, ani
mestá čiarami, ani trigonometrické body areálmi. Znamená
to (a mnohí tvorcovia máp to pociťovali), že nejaké pravidlá,
alebo aspoň zásady mapovej signácie predsa len existujú.
V článku sa venuje pozornosť dvom zásadám, používaným
pri mapovej signácii: fubovofnosti (nemotivovanosti) a asociatívnosti (motivovanosti), pričom na asociatívnosť sa nazerá ako na zásadu (princíp) výberu znakov na označovanie
významov a súčastne ako na vlastnosť mapových znakov,
ktorá (akje ciefavedome využívaná) ufahčuje čítanie a v jeho
dosledku aj chápanie obsahu mapy.
2. Nemotivovanosť či motivovanosť v mapovej signácii?
Uprednostňovanie princípu nemotivovanosti (arbitrérnosti)
pri mapovej signácii mnohí zdovodňujú tým, že táto vlastnosť mapového znaku je jedna z jeho najvtičších predností.

Na obr. 1 sa ilustruje výrez z mapy krajinnej pokrývky, na
ktorej sa použili nemovitované štruktúrne rastre. Takéto vyjadrovanie je vefmi časté najma vo vedeckých časopisoch
z oblasti prírodných vied. Autori používajú roznu "šrafáž"
nielen na vyjadrenie abstraktných javov a charakteristík, ale
aj na vyjadrenie takých, ktoré, pretože fyzicky existujú, majú
v fudskom vedomí istú a celkom konkrétnu názornosť, ako
napr. etnografické, botanické, geografické a ďalšie objekty
a javy - v tom napr. i triedy krajinnej pokrývky.
V prirodzenom jazyku slovo "dom" nemá a ani nemože
mať nič spoločné s objektom alebo významom pojmu (myšlienkového obsahu) "dom". Pre vačšinu slov v prirodzenom
jazyku je takáto nemotivovanosť nevyhnutná, pretože vyplývá z nemožnosti stotožniť fyzikálnu (zvukovú, fonetickú)
podstatu reči s fyzikálne odlišnou podstatou roznych objektov alebo javov (napr. s materiálom, tvarom, farebnosťou objektov). Nemotivovanosť slovných znakov, ktorá má svoje
opodstatnenie v prirodzenom jazyku mnohí (a obzvlášť jazykovedci) považujú za ich najvtičšiu cnosť a závazný príklad pre iné jazyky.
V mapovom jazyku, ktorý má inú fyzikálnu podstatu ako
prirodzený jazyk, nemotivovanosť znaku nie je všeobecne
platnou a samozrejmou nevhnutnosťou. Naopak, mapovým
znakom je vlastná motivovanosť (podobnosť, príbuznosť),
ktorú možno presliediť počas celého mnohotisícročného vývoja mapy, ako svojbytného jazyka (sposobu vyjadrovania).
Motivovanosť vobec neznamená, že mapový znak by mal
byť maximálne podobný zobrazovanému objektu. Ak to bolo
zaužÍvané v minulosti bolo to preto, lebo na mapách sa vyjadrovali len fyzicky existujúce objekty na zemskom povrchu. Pokračovatefom takýchto máp z nedávnej minulosti sú
napr. topografické mapy. Znaky na nich sú vo vtičšine prípadov (až do 92 %) motivované, t. j. asociatívne. Je to obrovská výhoda, ktorú si mnohí kartografi neuvedomujú a nedoceňujúju.
Treba objektívne priznať, že v súčasnosti pri tvorbe máp
už nie je možné presadzovať asociatívnosť v takej miere, ako
v minulosti, pretože na mapách sa znakmi vyjadrujú aj objekty, javy a ich charakteristiky, ktoré nemajú žiadnu fyzi-
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Obr. 1Výrez z mapy, na ktorej sa na označenie tried krajinnej pokrývky použili nemotivované štruktúme rastre
(čieme areály sú sídla)

kálnu názornosť. Nemotivovanosť sa preto v mapovom jazyku (pri mapovej signácii) nedá vylúčiť, pretože je vhodná
napr. pri označovaní abstraktných pojmov, ktoré vznikli myšlienkovými postupmi (logickým uvažovaním), v d6sledku
čoho nemajú názornosť konkrétnych pojmov (fyzicky existujúcich objektov, javov a ich niektorých vlastností). Napríklad pojem index úrodnosti pody, alebo podiel zamestnancov z celkového počtu ekonomicky aktívneho obyvateťstva,
nemá takú fyzikálnu podstatu a názornosť ako most, dom,
materiál strechy domov ap.
Tí tvorcovia máp, ktorí uznávajú pri mapovej signácii len
nemotivovanosť (v ich chápaní konvenčnosť) si pravdepodobne neuvedomujú d6ležitosť spatnej vazby medzi tvorcom
a čitatel'om mapy. Neuvedomujú si, že to, čo oni považujú za
konvenčnosť, v skutočnosti ňou nie je, pretože je to len návrh, výzva k čitatel'ovi mapy, pokus (a neraz mámy) o zavedenie konvenčnosti. Nejvačšiu chybu robia tí tvorcovia máp,
ktorí predpokládajú existenciu čitatel'ov s takými dokonalými
(či nedokonalými) vedomosťmi o kartograficky vyjadrovanej
téme a o kartografickom sp6sobe vyjadrenia, aké majú oni
sami.
Preferovanie principu nemotivovanosti (l'ubovol'nosti)
v mapovej signácii sa mnohými, najma neskúsenými tvorcami máp, považuje za výhodu. Je to však len zdanie výhody.
Je to predovšetkým veTkázodpovednosť voči čitatel'ovi (používatefovi) mapy. Treba mať na zreteli, že mapa sa "nespotrebuje" len tými čitatel'mi (používatel'mi), ktorým je adresovaná pri jej vzniku, ale že ako kultúrny artefakt má dlhšiu

životnosť a najma vel'a funkcií, z ktorých mnohé si plní aj po
strate aktuálnosti, a to aj medzi p6vodne nepredpokladanými
čitatel'mi - používatel'mi.
SÚ to [7]:

A. Funkcie univerzálne (v abecednom poradí): ekonomická, formalistická, gnozeologická (mentálna, kognitívna
a memoriálna), informačná, interpretačná, jazyková, komunikačná, kultúrna, modelová, reflexná, semiotická, sumarizačná, systémová, užitková (praktická).
B. Specifické funkcie:
B.I Účelovo-úžitkové
funkcie: hospodárska, navigačná, operačná (strategická, taktická), organizačná, plánovacia, rozhodovacia, športová.
B.2 Akčné funkcie: advertizačná (reklamná, propagačná), edukačná, evidenčná (archivačná, inventarizačná, aktualizačná), explanačná, extrapolačná (prognostická), ilustračná až demonštračná, klasifikačná (hierarchizačná,
kvalifikačná), metrická (kvantifikačná), orientačná, sociálna
(osvetová), umelecká (estetická).
B.3 Dichotomické
funkcie: konkretizačná - zovšeobecňovacia; nestranná - tendenčná; potvrdzovacia - popieracia, pravdivej výpovede - zavádzania až klamania; proklamačná - zatajovacia; zjednocovania - diferenciačná ap.
Neznalosť, či vedomé nerešpektovanie týchto funkcií prí
mapovej signácii vedie v lepšom prípade k jej využitiu len
v úzkom kruhu špecialistov, v ostatných prípadoch vedie
k nefukčnosti až neúčelnosti mapy, t. j. k jej neúspechu.
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Obr. 2 Výrez z mapy, na ktorej sa na označenie tried krajinnej pokrývky použili motivované štruktúrne rastre
(čierne areály sú sídla)

Termín asociatívnosť je odvodený od termínu asociácia,
ktorý je vo všeobecnosti dobre známy a frekventovaný najma vo význame združenie, združovanie, spojenie, spolok.
Avšak vo filozofickom, logickom a psychologickom zmysle
je to tak mimovolné združovanie obsahov vedomia na základe určitých podmienok [3], ako aj zdrožovanie predstáv,
pri ktorom jedna predstava vyvoláva druhú na základe podobnosti, styčnosti, alebo protikladnosti [8]. Tieto vymedzenia, hoci nie sú ani Iahko zrozmitefné, ani najnovšie,
predsa len naznačujú ako treba chápať jednu z doteraz málo
známych a rešpektovaných vlastností mapových znakov ich asociatívnosť.
Asociatívnosť mapového znaku treba chápať ako:
1. zásadu (princíp), podIa ktorej jednotlivému významu, určenému na vyjadrenie v mape priraďujeme taký znak, ktorý
na základe vnímaných vlastností (I. j. tvaru, vefkosti, farby,
štruktúry, orientácie, intenzity ap.) vyvoláva vo vedomí čitateIa mapy určité žiaduce (alebo aj mimovoIné, nežiaduce) predstavy o znakom reprezentovanom význame (objekte, jave alebo charakteristike),
2. vlastnosť (schopnosť) mapového znaku vyvolať vo vedomí
čitateIa mapy také predstavy, ktoré sú ovplyvnené vnímanými charakteristikami znaku: jeho tvarom, vefkosťou, farbou, štruktúrou, orientáciou a niektorými ďalšími súvislosťami, ktoré vznikajú zo znakovej situácie. Pod
mapovoznakovou situáciou treba rozumieť súhm vzťahov

mapového znaku k svojmu okoliu, I. j. komplex predstáv
vyvolaný znakom (a ním reprezentovaným významomdenotátom, pojmom) s ohIadom na jeho pozíciu v širšom
(znakovom, súradnicovom ap.) okolí.

Uplatňovanie principu asociatívnosti pri tvorbe mapy znamená potrebu (až nevyhnutnosť) takej vofby vyjadrovacích
prostriedkov, na základe ktorej sa ich formálna stránka (kartografický výzor) zhoduje či rozlišuje tak, ako sa zhoduje či
rozlišuje ich obsahová (pojmová) stránka v našom vedomí
[6].
Formulácia princípu (v kategoriálnom zmysle aj zákona či
zákonitosti) asociatívnosti v kartografii sa na prvý pohIad zdá
ako dosť málo exaktná, dovoIujúca vefmi široké možnosti výberu vyjadrovacích prostriedkov na mapovoznakové vyjadrenie - od ničím nemotivovanej IubovoInosti, až po úplnú,
napr. obrazovú podobnosť.
O správnosti vofby vyjadrovacieho prostriedku rozhoduje
vždy naše myslenie (logické uvažovanie), ktorému nie je
cudzí ani návyk: ak pri čítaní mapy výzor, vonkajší vzhIad
mapového znaku neprekáža, ale naopak pomáha myšlienkovému procesu (kartografická forma neprekáža, ale pomáha
myšlienkovému narábaniu s obsahom pojmu), potom hovoríme, že mapové vyjadrenie je asociatívne. Samozrejme, že
stupeň (miera, sila) asociatívnosti závisí tak od skúsenosti
(resp. návyku), ako aj od predstavivosti a ďalších myšlien-
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kových schopností každého jednotlivca. Preto je rozna u roznych Iudí. Možno však predpokladať, že určité vzdelanostné
alebo profesijné skupiny majú približne rovnaké asociatívne
schopnosti. Ak ich dostatočne poznáme, možeme s úspechom
riešiť túto zdanlivo ťažko riešiteInú úlohu.
V praxi mapovej tvorby sa asociatívnosť docieIuje pomocou zhody nejakej relevantnej vlastnosti zobrazovaného objektu - javu (alebo jeho charakteristiky) s nejakou relevantnou charakteristikou mapového znaku - a opačne: určitá
konkrétna grafická jednotka može byť mapovým znakom
(vyberaným na základe asociatívnych pravidiel) len vtedy, ak
sa niečím zhoduje s objektom - javom objektívnej reality,
ktorý má na mape zastupovať. Na obr. 2 sa ilustruje výrez
z mapy krajinnej pokrývky, na ktorej sa použili motivované
(asocitívne) štruktúrne rastre. V porovnaní s nemotivovanými
rastrami na obr. I sa takáto mapa Iahšie číta, je názornejšia.
Ak sa motivované štruktúrne rastre zvýraznia motivovanými
farebnými odtieňmi, výsledok je ešte účinnejší.
Treba poznamenať, že aj nemotivované znaky možu využívať zásadu asociatívnosti ako doplnkovú. Ak sa zvolí pre
nejaký abstraktný pojem ničím nemotivovaný tvar znaku, potom pri vofbe jeho farby, štruktúry ap. sa už ponúka na využitie zásada motivovanosti (asociatívnosti) k nejakej ďalšej
vlastnosti daného abstraktného pojmu. Takáto kombinácia
pomáha lepšiemu zapamataniu nemotivovaných znakov
a k efektívnejšiemu myšlienkovému narábaniu s nimi.
S. Pravidlá označovania mapovými znakmi
Princíp Iubovornosti neposkytuje žiadny podklad na zistenie
a formuláciu pravidiel, t. j. praktických návodov na označovanie pojmov mapovými znakmi. Najviac pravidiel na mapovoznakové označovanie poskytuje princíp asociatívnosti preto sa tieto pravidlá niekedy nazývajú aj asociatívnymi pravidlami.
Asociatívnosť v mapovojazykovom označovaní sa docieIuje pomocou zhody [6]:
- v topológii,
- v tvare,
- vo farbe (farebnom tóne, jase, svetlosti, kontraste a ďalších
vlastnostiach farby),
- vo vefkosti,
- v štruktúre
- a pomocou ďalších prístupov, ktoré imitujú alebo aspoň naznačujú vzťahy medzi označovanými významami (pojmami). SÚ to najma pravidlá, týkajúce sa:
• pOdorysnosti (ak to umožňuje alebo vyžaduje mierka
mapy a stupeň generalizácie),
• presnosti lokalizácie (existujú výrazové prostriedky na
vyjadrenie približnej lokalizácie, spornej hranice, nestálej, pohyblivej kontúry ap.),
• kombinovateInosti (možnosti vstupovať do tých istých
kombinácií ako označované pojmy),
• časovej aktuálnosti (minulosti, prítomnosti, budúcnosti),
• nadradenosti - podradenosti (hierarchického vzťahu),
• rovnoznačnosti - roznoznačnosti,
• spojitosti -diskrétnosti (schodovitosti, intervalovosti ap.),
• súvislosti - nesúvislosti,
• kladu - záporu,
• pravidelnosti - nepravidelnosti a ďalšie prístupy, ktoré sa
týkajú základnej otázky, na ktorú má odpovedať každá
mapa: čo je kde? (aké čo, kofko čoho, ... bolo, bude. malo
by byť ap.).

O minimálnej asociatívnosti možno hovoriť vtedy, ak sa
znak a ním reprezentovaný objekt - jav zhodujú aspoň v jednej z asociatívnych vlastností. Ak existuje zhoda vo viace-

rých vlastnostiach, možno hovoriť o multiasociatívnosti mapového vyjadrenia. Multiasociatívnosť (viacnásobná asociatívnosť) je vhodná najma pre znaky na mapách určených na
školskú výučbu (ale aj pre širokú verejnosť) a spočíva v podpore účinnosti jednej vlastnosti ďalšou vlastnosťou (napr. ak
sa asociatívnosť v tvare podporí aj asociatívnosťou vo farbe
ap.).
6. Legenda mapy a druhy označovaných pojmov
Legenda mapy je zoznam znakov spolu s priradenými významami. Je to prekladový slovník, v ktorom sa každému designátu (významu v semiotike, pojmu v logike a slovu či
slovnému spojeniu v lingvistike) priraďuje nejaká grafická
jednotka ako designátor.
Aby bolo označovanie významov - pojmov korektné, treba
rešpektovať základný princíp označovania mapovými znakmi
(mapovej signácie): medzi mapovým znakom a ním ozna·
čeným (reprezentovaným)
významom existuje logická
rovnosť.
Súčasne platí, že vzťahy medzi znakmi v mape majú reprodukovať (nesmú narúšať) vzťahy medzi nimi označovanými významami (pojmami).
Pri mapovej signácii v úlohe významu najčastejšie vystupuje pojem, preto je nevyhnutné dobre poznať túto kategóriu
logiky.
Pojem je forma existencie myšlienky odrážajúca podstatné
vlastnosti objektov a javov. Poj marni a vzťahmi medzi nimi
sa zaoberá logika. Rozlišuje sa obsah (kvalitatívna stránka)
a rozsah (kvantitatívna stránka) pojmu [2], ako aj množstvo
vzťahov (relácií) medzi pojmami.
Pri mapovej signácii treba rozlišovať najma tieto druhy pojmov [I, 3]:
- konkrétne a abstraktné,
- všeobecné (generické), jedinečné (singulárne) a prázdne,
- nadradené a podradené,
- presné a nepresné,
- porovnateIné a neporovnateIné,
- zlučiteIné a nezlučitefné,
- protichodné (kontrárne) a protikladné (kontradiktorické),
- hromadné, skrížené, ekvivalentné - atď.
Mapová signácia sa prakticky realizuje dvoma spOsobmi:
- pasívne: pre každý význam (pojem) v legende mapy sa vyberie nejaký znak z existujúcej zásoby mapových znakov
(resp. grafických jednotiek), napr. zo vzorníka znakov,
alebo z iných máp,
- aktívne: grafická jednotka sa vytvorí podIa požiadaviek,
ktoré sú na ňu kladené pojmom, jeho obsahom a rozsahom
a jeho postavením (reláciami) v systéme pojmov vymedzených legendou mapy. Znakotvorbou sa zaoberá morfografia mapových znakov [5].
7. Záver
Mapovej signácii sa doteraz v kartografii nevenovala osobitná pozornosť. Označenie nejakého významu nejakou grafickou jednotkou sa považovalo a žiaI, mnohými kartografmi (najma tvorcami máp z iných vedných odborov) sa
považuje aj teraz za obyčajnú, až triviálnu záležitosť v presvedčení, že pre ňu neplatia žiadne osobitné (signačné) pravidlá. Myslia si, že tento akt sa riadi iba jedinou zásadou obyčajným "zdravým rozumom", pod ktorým sa najčastejšie myslí skúsenosť (hoci je nedostatečná), na rozdiel od logicky správného uvažovania (vyvodzovania logických záverov).
V procese mapovoznakového označovania treba uplatňovať nie IubovoInosť, ale asociatívnosť, pod ktorou treba ro-
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zumieť dosiahnutie maximálne možného stupňa motivovanosti vo vzťahu:
znak - objekt označovania.
Absenciu rešpektovania pravidiel asociativnosti možno
pozorovať aj pri tvorbe počítačových máp. Mnohí tvorcovia
máp nevedia pre ktoré vyjadrovacie prostriedky, ktoré ponúk:ajú počítačové programy, sa treba rozhodnúť. Vznikajú
tak pomocou drahej techniky nedokonalé a ťažko zrozumitefné mapy.
Príspevok vznikol ako súčasť riešenia vedeckého projektu č. 1066
••Analýza zrnien krajiny aplikáciou údajov DPZ", ktorý bol riešený
na Geografickom ústave SAV sfinančnou podporou agentúry VEGA.
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Digitální tvorba map
s využitím družicových dat

Družicová data představují digitální a aktuální zdroj dat o zemském povrchu, který lze použít k tvorbě i aktualizaci map a to
jak map topografických, tak map tématicky zaměřených. Vedle těchto tradičních mapových produktů lze družicová data použít k vytvoření družicové mapy, která je analogií jotomapy. Ve všech případech se jedná o plně digitální finální produkt. Příspěvek se zabývá metodickými a technologickými problémy tohoto přístupu. Jsou uvedeny technické parametry současných i
budoucích družicových dat.
Digital Map Production Using SateUite Data
Summary
Satellite data represent an actual digital data source about the land surface applicable to map creation and updating. This
holds to the topographic as well as thematic maps that are analogues to the photomaps. ln all cases it is a fully digital final
product. The paper deals with methodic and technologie problems oj this approach. Technical parameters oj present and future satellite data are given.

Pro vytvoření mapy a její konečnou kvalitu je podstatné, jakým způsobem se podaří získat podkladová data. V minulosti se tak dělo přímým terénním průzkumem a měřením
vzdáleností a směrů přímo v krajině, která se mapovala. Klasičtí topografové byli nahrazeni po druhé světové válce většinou měřickými leteckými kamerami a fotogrammetrickými
kreslícími přístroji. Tento technický pokrok přinesl kombinaci, která dramatickým způsobem zvýšila kartografickou
produkci a také přednost i obsahovou správnost dnešních
map.
Vypuštění první umělé družice pro dálkový průzkum
Země v roce 1972 znamenalo obdobnou podstatnou změnu
pro kartografii,jako bylo zavedení leteckého snímkování. Od
té doby družicové aparatury již prokázaly svoje ojedinělé
schopnosti zmapovat rozsáhlá území na zemském povrchu
a nashromáždit o nich obrovské množství informací.
Satelity poskytují nové možnosti v podobě informací pro
široké spektrum užití zahrnující zejména územní plánování,

urbanistiku, vyhledávání a využívání přírodních zdrojů a monitoring životního prostředí. Jejich velkou předností je opakovatelnost měření, která z nich vytváří vhodné nástroje monitoringu.
vývoj družicových aparatur poskytuje stále lepší a dokonalejší parametry geometrických vlastností skenerů. To se
projevuje zmenšováním velikosti pixelu a lepšími stereoskopickými vlastnostmi. Data z těchto přístrojů se tak rostoucí
měrou uplatňují při tvorbě a hlavně aktualizaci map. To se
týká nejen dnes již tradičního vytváření tematických map
užití půdy malých měřítek, ale nově i topografických map
středních měřítek a v blízké budoucnosti i map velkých měřítek. Tento nárůst ve využívání družicových dat bude hlavním rysem kartografie 21. století.
Tento vývoj je také provázen pokračujícím sbližováním
dálkového průzkumu s fotogrammetrií, což se projevuje tím,
že zpracování družicových obrazových dat se dnes již téměř
neliší od zpracování letecké fotografie. Hlavním rozdílem je
složitější orientační model potřebný pro družicová data.
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družice

přístroj

Landsat

MSS

Landsat

TM

prostorové
rozlišení (m)

spektrální
rozlišení
(J.Lm)
0,5--0,6
0,6--0,7
0,7--0,8
0,8-1,1
0,45--0,52
0,52--0,60
0,63--0,69
0,76--0,90
1,55-1,75
2,08-2,35
10,4-12,5
0,50--0,59
0,61--0,68
0,79--0,89
0,51--0,73
0,52--0,60
0,63--0,69
0,76--0,86
1,6D--I,71
2,01-2,12
2,13-2,25
2,37-2,50
0,42--0,50
0,52--0,60
0,61--0,69
0,52--0,69
0,50--0,75
0,52-0,59
0,62--0,68
0,77--0,86
1,55-1,70

30

120
Spot

HRV

20
10

JERS I

OPS

18

ADEOS

AVNIR

16

PAN

8
5,8
23,5

lRS-IC
LlSS III

Resurs FI
Resurs FI
Resurs F2
Kosmos

KFA 1000
KFA 3000
MK4
KVRlooo

šířka
záběru
(km)

70,5
5
2-4
8-12
1-3

termínové rozlišení
(dny)

185

16

185

16

60

26 (vertikálně)
1-4 (boční pohled
až 2]0 od vertikály)

75

44

80

41 (vertikálně)
2-8 (boční pohled
až 40° od vertikály)
24 (vertikálně)
5 (boční pohled až
26° od vertikály jen PAN)

70
145

-

80
21
170
40

Při rozhodování o tom, zda určitá družicová data lze pro
tvorbu a aktualizaci dané mapy použít je třeba zvážit dvě základní hlediska:
I. kvalitu družicových dat pro zadané mapovací účely,
2. kvalitu technických a odborných kapacit pro zpracování
družicových dat a získání mapového výstupu.
2. Ohodnocení kvality družicových dat
Všeobecnou kvalitu družicových dat vyjadřují tři hlavní faktory:
• územní pokrytí,
• geometrická kvalita,
• informační obsah.
Územní pokrytí neboli mapovací kapacita je dána šířkou
záběru a rychlostí pořizování měřených dat. Protože družice
pro dálkový průzkum se pohybují téměř stejnou rychlostí (asi
7,2 km/s), stačí posoudit šířku záběru. Z hlediska použití pro
aktualizaci map je důležitým parametrem i časové neboli termínové rozlišení, které udává frekvenci, s jakou jsou získávána data ze stejného místa.

-

-

Geometrickou kvalitu dat vyjadřuje velikost pixelu neboli
prostorové rozlišení a model pořizování dat. Ten ovlivňuje
polohovou přesnost jednotlivých měření intenzity záření, čili
lokalizaci jednotlivých pixelů v obrazovém vyjádření. Jeho
kvantitativním vyjádřením je střední polohová přesnost pořizovaných dat bez dodatečných korekcí. Pro identifikaci a interpretaci liniových i plošných topografických útvarů jsou
rovněž důležité stereoskopické vlastnosti dat.

družice

radar rozlišení vlnovádélka šiřka záběru tennínové
rozlišeni (dny)
(m)
(cm)/polarizact (km)

~ADARSAT SAR

JERS -I
ERS -1,2
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SAR
SAR

8
25
30
50
100
18
25

5,61HH

235IHH

5,6NV

50
100
150
300
500
75
100

24
1-5 podle šiře
záběru
44
35
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Informační obsah závisí na řadě parametrů souvisejících
s mapovanou krajinou, jako je reliéf a kontrast topografických objektů. Je ale rovněž ovlivněn technickými parametry
skeneru, jako je prostorová a spektrální rozlišovací schopnost a schopnost určení výšek.
Spektrální rozlišení má smysl u multispektrálních datových souborů (ne monochromatických či černobílých) a je
dáno počtem spektrálních pásem ajejich šířkou. Multispektrální měření se využívá především pro získání popisu plošných objektů (např. pole, lesy). Panchromatická data mají
lepší prostorové rozlišení a užívají se k identifikaci lineárních prvků (silnice, hrany budov).
2.1 Přehled
současných
a plánovaných
vých systémů pro mapování

družic

0-

Podrobné technické parametry družicových systémů jsou
uvedeny v následujících tabulkách. Tab. 1 poskytuje přehled
optických systémů. V nich má tradiční místo nejstarší civilní
program Landsat, který je však ohrožen ztrátou družice Landsat 6 při startu v roce 1993. Fungující družice Landsat 5 je
v provozu již od roku 1985 a následující družice Landsat 7
bude vypuštěna nejdříve koncem roku 1998. Na její palubě
bude zdokonalený skener ETM s prostorovým rozlišením
15 m. Obdobné parametry bude mít i první družice nového
systému NASA označovaná jako AM-l připravovaná ke
startu na rozhraní tisíciletí.
Francouzský program SPOT se po předčasném ukončení
činnosti družice Spot 3 rozroste v tomto roce o družici Spot
4 a na rok 1999 je určen start družice Spot 5 s rozlišovací
schopností 2-3 m a pořizováním stereodvojic podél letu.
Japonská družice JERS-1 pracuje od roku 1992, avšak její
data se v Evropě začala přijímat až později. Data z optického
systému mají vysoké rozlišení jak multispektrální, tak prostorové, nevýhodou je nízké termínové rozlišení. Nová družice ADEOS byla vypuštěna v roce 1996 a má dvojnásobně
lepší prostorové rozlišení v polovině roku 1997 však přestala pracovat. Její vylepšená verse má startovat v roce 1999.
Indie zaujímá pevné místo v řadě pořizovatelů družic 0vých dat dálkového průzkumu. Od konce roku 1996jsou data
družice IRS-1 C přijímána i v Evropě. Panchromatická data
této družice jsou nejpodrobnější digitální družicová data,
která jsou k dispozici, než nastoupí řada družic velmi vysokého rozlišení. Indie plánuje vypuštění čtyř dalších družic
pro dálkový průzkum do roku 2000. Kromě oceánografické
družice IRS-P4 to bude IRS-lD (stejné jako IRS-1C), IRSP5 bude kartografickou družicí s označením CARTOSAT-1
s panchromatickými daty o velikosti pixelu 2,5 m a stereo
podél letu a IRS-P6 (RESOURCESAT-1) bude vybaven
dvěma skenery na multispektrální data s prostorovým rozlišením 6 m, respektive 23 m.
Data z ruských družic jsou pořizována tradičním způsobem na film a následně digitalizována v laboratorních podmínkách. Poskytují nejpodrobnější údaje, avšak jejich dostupnost je obtížnější. Nejsou tak aktuální jako data ze
skenerů a také jejich geometrická kvalita je v některých případech degradována nedostatečnými informacemi o modelu
kamery.
Zjišťování údajů radarem se syntetickou aparaturou (SAR)
nedosáhlo ještě takového stupně operativního užívání jako
tomu je u optických systémů. K jejich velkým přednostem
patří získávání dat o povrchu Země bez ohledu na počasí
a denní dobu. Mají však jinou geometrii snímání a tím, že
pracují na vlnových délkách o zhruba pět řádů delších, informují o jiných fyzikálních vlastnostech měřeného objektu.
Odrazivost objektů je na těchto vlnových délkách výrazně
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ovlivňována topografií (nerovnost a jejich orientace k dopadajícímu záření) a vlhkostí povrchu, na druhé straně také použitou polarizací vysílaného i přijímaného záření.
Nejmladší družicí se SAR je kanadský RADARSAT
(tab. 2). Na rozdíl od experimentální japonské družice JERS1 a obou evropských družic ERS poskytuje různé režimy měření podle objednávky uživatelů. RADARSAT pořízuje data
na stejné vlnové délce jako ERS, avšak v horizontální polarizaci, která je vhodnější pro identifikaci objektů na souši.
Dráha ERS je stabilnější a poloha družice je známa s větší
přesností, což umožňuje její data používat pro interferenční
tvorbu DMT.
V současnosti není plánován start žádné družice zaměřené
na pořízení radarových interferometrických dat. Technicky
je však taková mise proveditelná. Podle návrhu amerického
systému TOPSAT by byly optimální dvě družice se SAR pracující na vlnové délce 15-30 cm (L pásmo), které by letěly
ve formaci ve vzdálenosti 680 m. Jejich vzájemná poloha by
byla určována pomocí GPS (Global Positioning System)
s přesností 3 mm. Výsledkem by bylo získání dat o povrchu
Země mezi 70 stupněm s. Š. a 70 stupněmj. š. za 83 dní s absolutní přesností 3 m ve výšce a 30 m v poloze.
Mezi novými družicemi se pozornost soustřeďuje na novou generaci družic s velmi vysokým rozlišením (tab. 3).
Z provozního hlediska je podstatné, že se jedná o první družice zcela vlastněné a provozované soukromým sektorem.
První družice Early Bird startovala o Vánocích 1997, ale po
čtyřech dnech s ní bylo ztraceno spojení. Na březen 1998 je
plánováno vypuštění družice Space Imaging. Další družice
by měly startovat v následujících třech letech. Všechny družice jsou provozovány americkými společnostmi a jejich data
budou distribuována i v Evropě. Hlavní odlišností je malá velikost pixelu, tomu odpovídající i malá velikost scény a pořizování stereodvojic podél letu. Data budou pořizována výhradně na objednávku a jejich doručení po dokončeném
snímání bude do několika dní.
Uvedený přehled je třeba ještě doplnit dalšími družicemi,
které pořizují data s velikostí pixelu menší než 30 m. Německý skener MOMS-2P je umístěn na ruské stanici Mir
a pořizuje data s pixelem 18 m ve čtyřech spektrálních pásmech a 6 m v panchromatickém pásmu s možností sterea podélletu. Na stejné stanici pracuje i ruský skener MSU-EI,
který pořizuje data ve 3 spektrálních pásmech s rozlišením
10 m. Jeho druhý exemplář bude umístěn na ruské družici
ALMAZ-1B spolu se skenerem SILVA, který bude pořizovat rovněž data s velmi vysokým rozlišením - 2,5 m - v panchromatickém režimu s možností sterea podél letu
a 4 m v multispektrálním režimu (3 pásma). Start je plánován na rok 1998. V roce 1998 by měla startovat první družice CBERS, která je společným čínsko-brazilským projektem. Data budou pořizována v pěti pásmech s rozlišením
20 m. V přípravné fázi jsou zatím projekty izraelské, španělské a jihokorejské družice.
3. Digitální metody tvorby map z družicových dat
Zpracování a převedení kvalitních podkladových dat do grafické podoby je stejně důležité jako jejich získání. Také na
tomto poli přínesl technologický vývoj nové nástroje v podobě výpočetní techniky a programových systémů CAD
(computer assisted design).

Přesná poloha určených objektů je základním předpokladem
využití družicových dat pro jakékoliv mapovací účely. Dru-
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družice

EarlyBird

QuickBird

prostorové
rozlišení
(m)

spektrální
rozlišení
(!Lm)

šířka
záběru
(km)

3
15

0,45-0,65
0,49-0,60
0,61-0,67
0,79-0,88

3
15

I

OrbView

8

I

Space
lmaging

150

0,45-0,90
0,45-0,52
0,52-0,60
0,63-0,69
0,76-0,90
0,45-0,90
0,45-0,52
0,52-0,60
0,63-0,69
0,76-0,90
0,45-0,90
0,45-0,52
0,52-0,60
0,63-0,69
0,76-0,90

0,8
3,3

4

22

digitálního

modelu

18-24

stereo schopnost

podél letu
(až 30° od
vertikály)
napříč (až
28° od
vertikály
podél letu i
napříč
(až 30° od
vertikály)
podél letu

8

8-12

podél letu a
napříč letu
II

žicová data je třeba převést do určeného kartografického zobrazení, protože po svém pořízení jsou geometricky zkreslena:
• zakřivením a rotací Země,
• změnami parametrů dráby a nestabilitou družice,
• změnami v práci skeneru,
• převýšením terénu.
Geometrickou transformací vznikne tzv. geokódovaný datový soubor neboli obrazový soubor v příslušném zobrazení.
Pro transformaci se používají dva hlavní modely: matematický a fyzikální (orthorektifikace).
V prvním případě se vytvoří polynomická transformační
funkce pomocí vlícovacích bodů. Její předností je nepotřebnost dalších vstupů, proti ní však stojí nízká přesnost a závislost na počtu a umístění vlícovacích bodů. Druhý postup
je založen na znalosti drábových parametrů družice, technických parametrů skeneru a digitálního modelu terénu
(DMT).
Fyzikální model je komplikovanější, ale poskytuje přesnější výsledky a vlícovacích bodů stačí méně (viz tab. 4). Pokud není k dispozici DMT, vygeneruje se na základě družicového modelu pravidelná síť velkého množství bodů, které
poskytnou vstup pro sestavení transformačního polynomu
vyššího stupně. Chyby způsobené výškou však nejsou korigovány natolik jako orthorektifikací.
Zcela odlišnou geometrii mají obrazová data pořizovaná
radarem. Je složitější než u optických dat, takže jejich prezentace v kartografickém zobrazení je mnohem obtížnější.
Využití známého DMT je však nutností.
3.2 Vytváření

polohová
přesnost (m)
bez
kontrolních bodů

terénu

Předcházející diskuse jasně ukazuje na kritickou důležitost
DMT při získávání přesné informace z družicových dat.
Kromě stávajících digitálních výškových modelů, které jsou
k dispozici, existují i dva základní způsoby tvorby DMT

8-12

z družicových dat. Nejznámější využívá stereoskopická data
optických přístrojů a je založen na metodě známé z letecké
fotogrammetrie přes 60 let. Stereodvojice družicových scén
vznikají jak překrytem ve směru letu, tak překrytem ve směru
kolmém na směru letu družice. Ve druhém případě jde o překryt scén pořízených ze sousedních oběhů pořízených buď
vertikálně nebo šikmo. Výhodnější je stereodvojice pořízená
podél letu, protože vzniká v průběhu několika desítek sekund
namísto několika dní i měsíců potřebných k pořízení scény
z vedlejších oběhů. Tím je zaručeno, že objekty jsou na obou
scénách měřeny za stejných podmínek. To je důležité pro automatické vyhledávání identických bodů. Při bočním pohledu
jsou některé objekty zastíněny, ale hlavním zdrojem obtíží
jsou časové změny krajinných prvků. Poměr základny
k výšce je u stereodvojic do stran značně proměnný v závislosti na zeměpisné šířce, takže jejich kvalita není vždycky
stejná.
Druhým způsobem je využití interferometrického jevu
u radarových dat. V tomto případě je výškový údaj získán
z fázového rozdílu v odraženém záření přijatého od stejného
bodu dvěma anténními systémy. Praktická realizace tohoto
principu vyžaduje především velkou přesnost ve stanovení
vzdálenosti obou antén, jejich okamžité orientace a dostatečně veliký poměr signál/šum. Dosud žádný SAR nefungoval na oběžné dráze se dvěma anténami. Interferogram je
možné ale sestavit z údajů pořízených jednou anténou, ale na
dvou obletech přes stejná území. Tento postup byl použit již
na americké družici SEASAT v roce 1978 a v současné době
taková data pořizují dvě družice ERS a JERS.
Metoda dvou obletů má ale omezení. Prvním je požadavek, aby mezi měřeními nedošlo ke změně odrazivosti povrchu, protože tím by se narušila koherence mezi oběma soubory a metoda by nešla použít. Tuto podmínku lze těžko
dodržet zejména nad vegetačním povrchem. Druhé omezení
souvisí s rozdíly v okamžité orientaci družice při obou měřeních, které nesmí přesáhnout přísný limit.
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Parametr

transformační
model

velikostsouboru(MB)
počet vlícovacích
bodů
střední chyba (m)
(chyba x, y)
maximálníodchylka(m)
(odchylkax, y)
velikostpixelu po
transformaci(m)
doba transformace
(min.)

3.3 Tvorba

informačního

matematický
fvzikální
matematický
fyzikální
matematický
fyzikální
matematický
fyzikální
matematický
fyzikální

obsahu

Spot P

13,1
13

16,5

41
45
20
38 (32, 21)
12 (9, 8)
77 (76, 6)
21 (10,9)
10
10
30

13,7
40
20
16 (14, 7)
6 (4, 4)
26 (23, 14)
10 (9, 4)
10
10
16

-

II

II

23 (23, 3)
-

25
-

mapy

P < 0,2 M (mm).

Pozemní rozlišení je třeba brát jako dvojnásobek velikosti
pixelu, znamená to, že pro mapování v měřítku 1 : 25 000 je
doporučená velikost pixelu menší než 5 m. Z druhé strany
jsou data s pixelem o velikosti 10 m vhodná pro mapování
v měřítku menším než 1 : 50 000.
Další doporučení se týká velikosti pixelu potřebné k detekci a následně i k interpretaci určitých objektů:
VELIKOST PIXELU (m)

jednotlivé menší budovy a cesty
menší silnice a vodní toky
hlavní silnice a bloky zástavby

Spot XS

20 (15, 13)

Vzhledem k uvedenému značnému množství faktorů ovlivňujících informační obsah družicových dat nelze stanovit
žádná obecná pravidla. Možné je sestavení určitých doporučení založených na empirické zkušenosti z práce s těmito
daty.
Jedno přísné doporučení vychází z požadavku, aby mezi
pozemním rozlišením dat P - které udává velikost nejmenšího objektu identifikovatelného v obrazových datech - a měřítkem budoucí mapy 1 : M platila nerovnost:

OBJEKT

LandsatTM

2
5
10

Zvýšení informačního obsahu lze dosáhnout zvysením
rozměrnosti zpracovaného souboru, např. přidáním další
spektrální informace. Typickým příkladem je spojení dat
Landsat TM s panchromatickými daty Spot nebo IRS-lC.
Srovnání s topografickou mapou ukazují, že výše uvedená
teoretická pravidla nejsou vždy naplněna, protože se ne vždy
všechny uvedené prvky v mapovém výstupu požadují. Jak
vyplývá z tab. 5, je možné identifikovat i liniové prvky se šířkou menší než je velikost pixelu. Podmínkou je, aby objekty
byly dostatečně spektrálně odlišné od okolí. Tato podmínka
je ovlivněna jednak spektrální rozlišovací schopností skeneru, ale i místními podmínkami a roční, případně denní dobou.
Podle očekávání usnadňuje identifikaci topografických objektů, které převyšují své okolí, využití stereoefektu. To neplatí jen pro hornatý terén, ale i pro výškové budovy v zástavbě.
Efektivním způsobem získávání liniové informace z družicových dat je jejich interaktivní interpretace v digitální podobě. To lze provést buď v prostředí GIS (geografický informační systém) nebo na digitální stereofotogrammetrické
stanici se zobrazením rastrového obrazu. Na pozadí druži-

cového obrazu se určují a kontrolují polohové souřadnice,
které lze rozšířit o výškový údaj v případě stereoskopického
prohlížení. Další kartografické postupy se provádějí v prostředí specializovaného software s kartografickým výstupem.
Tento postup se ukázal být zvláště účinný a kvalitní pro aktualizaci stávajících map a jiných kartografických databází,
i když vyžaduje určitou znalost a zkušenost. Pokud jsou původní data v digitální podobě, ztotožní se s geokodovaným
družicovým obrazem. Změny se určí vizuálně a úprava se zanese okamžitě do nové verse mapy. Pro tento postup byl ve
firmě GISAT vyvinut zvláštní softwarový nástroj založený
na kombinaci komerčních produktů EASUPACE a GENAMAP.
Potřebné operace podporující interpretaci jsou:
a) všeobecné možnosti manipulace s družicovými daty i vektorovou vrstvou (posun, rotace, změna měřítka, barevné
i monospektrální),
b) zvýraznění kontrastu a hran,
c) neřízená a řízená klasifikace.
Snížení nároků na obsluhu a také zrychlení procesu získávání liniových informací lze dosáhnout zautomatizováním
některých postupů. Obecně se použijí vhodné filtry pro zvýraznění hran s následnou automatickou detekcí liniových
prvků. Zaručit správnost této operace spolu s následným automatickým porovnáním je však velmi obtížné, takže
i v tomto případě je zapojení člověka nezbytné.
SAR poskytuje nový druh dat a tedy i informace. Např.
pro detekci zalesněné plochy se užívá dekoherenčního efektu
způsobeného lesním porostem. Míra koherence je indikátorem výskytu lesa v krajině. Odlišný způsob pořizování dat
rovněž umožňuje použít metodu interferometrie pro získání
přesnější výškové mapy krajiny.
V souhrnu platí, že nejefektivnější způsob získávání informace z družicových dat se stanovuje pro každý případ
zvlášť a je určen:
dostupností podpůrných informací,
typem aktualizovaného prvku,
typem změny (poloha nebo nový prvek),
zkušeností interpretátora.

Pro zprostředkování informace se s výhodou i oblibou používají tabulkové přehledy i grafická vyjádření vzájemné závislosti různých parametrů. Vedle těchto nástrojů existuje
ještě další mocný vyjadřovací prostředek a tím je obraz. Je
to právě oblast družicových dat, kde se obraz uplatňuje s velkou převahou. Téměř všichni stávající uživatelé informací po-
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řízených dálkovým průzkumem dávají přednost kartografické podobě výsledné informace. Má-li se jednat o obrazový
výstup více či podobný mapě, musí být v prvé řadě v udané
mapové projekci. To znamená, že jde o geokódovaný výstup.
Podle obsahu může být mapový výstup dvojího typu:
a) bez interpretace informačního obsahu - tzv. obrazová nebo
družicová mapa,
b) s interpretovaným obsahem podle určité legendy - tematická mapa.
4.1 Družicové

mapy

Družicová mapa neobsahuje konvenční planimetrickou informaci. Namísto toho poskytuje družicová data v obrazové
formě, ale v kartografickém zobrazení. Pro lepší orientaci
v takové mapě se k obrazovým datům přidávají další informace, obvykle liniové prvky ve vektorovém formátu a geografické názvy. Informace se z mapy získává vizuální interpretací, proto musí být provedena v optimálním barevném
i kontrastním uspořádání. Zobrazované území někdy není
celé zobrazeno na jedné družicové scéně. Potom je třeba sestavit mozaiku z více scén. Tento proces zahrnuje vedle geometrické korekce ještě radiometrické vyrovnání všech scén
a jejich spojení do jednoho datového souboru. Je to právě
tento typ výstupu, který se používá pro aktualizaci kartografické databáze.
4.2 Tematické

mapy

V této podobě se prezentují výsledky, v nichž jsou všechny
objekty zaznamenané v datovém obrazovém souboru zatříděny do určité významové skupiny. V mapovém grafickém
výstupu jsou objekty stejné kategorie označeny stejnou barvou.
Nejčastější tematickou družicovou mapou je mapa krajinného krytu (land cover), případně mapa využití půdy. Tyto
mapy nemají protějšek mezi tradičními mapovými díly a nejvíce využívají multispektrálního rysu družicových dat. Jejich
použití je výhodné pro celou řadu aplikací, jako je třeba:
o základní informace pro inženýrské a plánovací úkoly,
o získání přehledu o způsobech využívání půdy,
o sledování městského rozvoje a mikroklimatu,
o mapování a monitoring přírodních zdrojů,
o základní informace pro zemědělskou činnost,
o klasifikace lesů a inventarizace,
o odhadování výměry a stavu zemědělských plodin a zemědělské produkce.

Kartografické vyjádření informace o území neboli geoinformace zahrnuje značný podíl generalizace a volbu takové grafické prezentace, která zvýrazní geografické detaily a nejlépe
znázorní lokalizované údaje. Ty však nenahradí potřebu kvalitního grafického převodu nashromážděných informací. Naopak - účelně graficky interpretovat územně vázanou informaci, kterou ve velkém objemu obsahují topografické
databáze, se stává legitimním úkolem kartografie. Kvalitní
počítačový nástroj na vytváření kartografických výstupů
z družicových dat není obvyklým softwarem z kategorie
CAD, dokonce ani GIS software. Hlavní problém spočívá
v dosažení kvality výsledného produktu, která je souměřitelná s parametry mapy získané tradičními postupy. Většina
software má jen možnost prostého přidání grafických a obrazových dat k informacím obsažených v tabulkách nebo
v grafech.

Tab. 5 Rozpoznatelnost některých objektů u tří typů dat
(l - nejlepší, 5 - velmi nízká)
OBJEKT
Dálnice
Silnice 1. třídy
Silnice 2. třídy
Silnice 3. třídy
IZeleznice
Mosty, přejezdy ap.
Letiště
Hranice sídel
Průtahy městy
Vodní toky
Vodní plochy
Les
Listnatý I jehličnatý les
Skupiny stromů
Doly a lomy
Druh porostu

Landsat (TM)

Spot XS

SpotP

1
1
2
3
2
5
1
2
5
2
1
1
1
3
1
1

1
1
2
3
1
4
1
2
5
2
I
1
1
3
1
2

1
1
1
2
1
3
1
1
3
1
1
1
5
4
1
4

K plnému využití družicových dat je zapotřebí počítačový
nástroj, který je schopen sestavit grafický výstup ve stejné
nebo lepší kvalitě dané tradičními kriterii kartografické produkce. To především znamená, že musí být respektovány
všechny národní standardy a normy. Základní požadavky na
dobrý kartografický software jsou:
o přehledné a intuitivní prostředí pro obsluhu,
o vizualizace obrazu na displeji přesně jak bude vytisknut
(WYSIWYG technika),
o generování symbolů, označení, textu a rámu mapy,
o označování odpovídající zvolenému měřítku,
o automatické dávkové spouštění,
o kartografické funkce,
o snadno programovatelná makra,
o interaktivní editace,
o nezávislost na hardware a operačním systému.
Takové vlastnosti má například profesionální program
ACE kanadské firmy PCI nebo kartografický modul programu Imagine firmy ERDAS.

Souhrnné výsledky praktických zkušeností prokazují stále
rostoucí informační potenciál družicových dat. Tento trend
je zdůrazněn zejména nadcházející generací komerčních družic s podstatně menší velikostí pixelu a stereoskopickým pořizováním dat podél letu. Dosavadní družicová data nesplňují
přísná kriteria na data potřebná pro tvorbu map v měřítku
I : 25 000 a větším. Například jen omezeně umožňují identifikaci jednotlivých menších domů v městské zástavbě. Tuto
skutečnost ale zmírňuje fakt, že mnohé tematické mapování
nepožaduje tak striktní pravidla.
Pro využití družicových dat hovoří i jejich další přednosti:
o rychlé, přesné a cenově výhodné pokrytí velkých územních
celků,
o opakovatelnost a homogenita,
o aktualizace stávajících zastaralých mapových děl,
o vodítko k následnému podrobnému pozemnímu průzkumu.
Hlavních aplikací družicových dat je aktualizace topografických i tématických map středních a v blízkém budoucnu
i velkých měřítek. Tyto práce jsou již zvládnuty, což např.
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dokazují přiložené příklady vytvořené firmou GlSAT. Jejich
případné nasazení v každodenním provozu vyžaduje dopracování stávající metodiky tak, aby jednotlivé operace byly co
nejvíce automatizovány. Pro využívání družicových dat je
výhodou, že řada mapových děl již dnes existuje ve vektorovém formátu a to jak topografické mapy (ZABAGED), tak
i tematické (krajinného krytu, geologické, lesnické, hydrologické). Pro ty aplikace, pro něž tradiční mapy neexistují
nebo takové mapy nejsou případnému zájemci k dispozici,
lze s pomocí družicových dat vytvořit v malých měřítkách
mapy zcela nové.

[2] MacDONALD, J. S.: Review of International Achievements and
Plans in Earth Observation. Vienna, EURlSY Workshop, 1995.
[3] KOLÁŘ, J.: Využívání geoinformačních systémů a družicových
map jako podkladů pro územní plánování. [Seminář EIA v práci
státních orgánů.] Praha 1994.
[4] PETRIE, G. - LIWA, E. J.: Comparative tests of small-scale
aeria! photographs and Spot satelJite images for topographic
mapping and map revision in eastern, central and southern Africa.
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[5] Možnosti získávání topografických informací z digitálních družicových dat. [Technická studie.] Praha, GlSAT 1994.36 s.
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A Comparision of the Information content for Topographical
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Zdiby

V posledních několika letech dochází k rychlému růstu počtu permanentních stanic GPS v Evropě. Kromě lokálních účelů,
které především vedou k provozu těchto stanic, lze stanice využít i v rámci kontinentálních evropských projektů. Jedním Z nich
je permanentní síť stanic GPS EUREF založená v roce 1995. Hlavním cílem je realizace a údržba třídimensionálního terestrického referenčního rámce v Evropě s návazností na globální celosvětový rámec. Postupně se tento projekt vyvíjí v geodetickou službu.

Summary
During last years the number of permanent GPS stations is growing fast in Europe. Besides their local applications that have
lead to the operability of these stations, they may be used in the frame of European continental projects, too. One of them is
the GPS (EUREF) Permanent Networkfounded in 1995. The main goal ofít is creating and updating of a 3D terrestrial reference frame in Europe, tied to the global frame. This project is step-by-step transformed into a geodetic service.

Aplikace založené na využití globálních polohových systémů
(GPS)1 se v dnešní společnosti těší stále vyšší popularitě.
Rychlý rozvoj je patrný v různých oborech, často dnes geodézii i velmi vzdálených a v souvislosti s možnostmi uplatnění v komerční sféře představuje obrovskou motivaci k organizování stálých služeb na bázi GPS. Projektů, které se
v nedaleké budoucnosti uskuteční, si lze představit mnoho.
Obecným příkladem využití je možnost lokalizace pohybujících se objektů (i v reálném čase a také přímo z kontrolního
centra) a navigace objektů. Konkrétně lze tyto schopnosti rozmanitě uplatnit v osobní i nákladní dopravě, v zemědělství,
lesnictví a ekologii, informačních systémech apod.

Geodézie, jakožto obor primárně využívající GPS, zároveň díky svým produktům umožňuje tomuto systému správně
fungovat. Proto i v geodézii existují permanentní služby, národní či nadnárodní, které realizují geocentrické souřadnicové systémy, aktualizují globální i národní referenční sítě,
monitorují geodynamické jevy apod. Základem těchto služeb je nejen GPS, ale jsou to i jiné metody kosmické geodézie. GPS má však vzhledem ke svým přednostem (efektivita

I V současné době se v této souvislosti často obecně mluví pouze
o americkém systému GPS NAVSTAR, ale nelze již opomenout vývoj a zavádění dalších systémů, z nichž např. ruský GLONASS bude
v blízké budoucnosti také veřejně použitelný a přístupný.
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a dostupnost) největší možnost začlenit se do každodenního
života. Věnujme se nyní projektu zavedení sítě permanentních stanic GPS v Evropě, která je organizována v rámci aktivit EUREF - European Reference Frame - (dále - permanentní síť EUREF). Tento článek je informací nejen
o konkrétním rozsáhlém projektu v Evropě, ale zároveň iúvodem k připravovanému článku o nově založeném lokálním
analytickém centru EUREF na Geodetické observatoři
Pecný, ČR.

nizací a zpřesňováním evropských sítí především při zavedení metody GPS. Úkolem subkomise pro Evropu je v současné situaci "založení, údržba a zdokonalování 3-dimensionálního evropského referenčního rámce ". EUREF postupným uskutečňováním kampaní GPS v jednotlivých regionech
Evropy plní od roku 1989 tento úkol a do současné doby se
podařilo zaměřit vybrané body sítí většiny evropských zemí,
tyto sítě výrazně zpřesnit a nalézt vztah k jednotnému evropskému rámci.

2. Komise EUREF

3. Permanentní

Jednou ze subkomisí X. komise IAG (lntemational Association of Geodesy) je komise pro Evropu - EUREF [3]. Připomeňme, že X. komise IAG se zabývá globálními a regionálními geodetickými sítěmi. Protože EUREF se stala v roce
1988 pokračovatelem RETrig (Réseaux Européennes Trigonométrique), ustavené pro "nové vyrovnání evropské základní trigonometrické sítě", navázala na ni EUREF moder-

Návrh na vytvoření sítě permanentních stanic GPS v Evropě
byl poprvé oficiálně prezentován na symposiu EUREF konaném ve Varšavě (1994). Již následující rok na symposiu
EUREF v Helsinkách (1995) byl přednesen (viz [6]) konkrétní návrh na organizaci a strukturu permanentní sítě, jejíž
části vytvoří jednotlivé, dobrovolně přihlášené či pověřené
subjekty dodržující určitá kriteria. Návrh byl přijat a podpo-
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Itálie
Nizozemí
Rusko
Spanělsko

CDDlS
IGN
SIO
IFAG*)
ASI
DUT
FGI
GRAZ
NLS
NKG
ROB

I [2]
4
6 [16]
2
4
5 [7]

-

-

Belgie
Francie
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I
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Lotyšsko
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Slovensko
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Česká Rep.
Chorvatsko
Maďarsko
Rakousko
Slovinsko
Turecko

Instituce

Funkce

Crustal Dynamics Data Information Center
Institut Geographic National
Scripps Institution of Oceanography
Institute for Applied Geodesy
lta1ian Space Agency
Delft University of Technology
Finnish Geodetic Institute
Institute of Space Research
National Land Survey of Sweden
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Royal Observatory of Belgium
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EUREFLDC
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EUREFLDC
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řen v rezoluci č. 3-[5]. Budoucí permanentní síť byla zároveň navržena službě IGS (International GPS Service for Geodynamics) jako regionální zhuštění dosavadní evropské části
IGS sítě. Byly definovány direktivy pro
• volbu a vybavení permanentních stanic GPS,
• je provozující tzv. operační centra (OC),
• lokální a regionální datová centra (LDC, RDC) kontrolující a archivující data,
• lokální a regionální analytická centra (LAC, RAC) zpracovávající část sítě, respektive celou síť, a
• koordinátora sítě.
Některé z těchto subjektů v určité formě již existovaly
a bylo zapotřebí společné koordinace. Od dubna roku 1996
probíhala testovací fáze zpracování regionálních zhušťovacích subsítí IGS, mezi něž EUREF pro region Evropy patří.
V oblasti Evropy je původní síť IGS zhuštěna cca o 30 stanic, což představuje zhruba polovinu permanentní sítě EUREF (65 stanic - říjen 1997).
3.1 Permanentní

I
2
I
O [I]
I
1[5]

stanice

GPS a Operační

centra

Permanentních stanic GPS instalovaných pro rozmanité
účely po celém světě velmi rychle příbývá. V síti EUREF lze
nalézt tři typy stanic:
stanice IGS (instalace splňuje standardy IGS, přístupnost dat
v komunitě IGS, stanice je zpracovávána IGS [asociovaným]
analytickým centrem),
stanice EUREF (při instalaci co nejlépe dodržet standardy
IGS, přístupnost dat v komunitě EUREF, stanice je zpracovávána EUREF LAC),
lokální stanice (permanentní národní referenční stanice či
stanice geodynamické permanentní sítě).
Rozsah permanentní sítě EUREF je patrný z obr. 1. Situace v jednotlivých státech Evropy je uvedena v tab. 1, kde
v závorce je uveden i celkový počet všech existujících či

I
O [I]
I [5]
3 [6]
0[2]
I

Dánsko
Island
Norsko
Rumunsko
SRN
Ukrajina
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0[3]
2
6 [14]
0[1]
3 [7]
0[1]

Místo
Greenbelt, USA
Paris, France
San Diego, USA
Frankfurt, Germany
Matera, Italy
De1ft, The Netherlands
Helsinki, Finland
Graz, Austria
Gavle, Sweden
Onsala, Sweden
Brussels, Belgium

v blízkém horizontu plánovaných permanentních stanic vjednotlivých státech. Další zřizování stanic je většinou spojeno
s budováním sítě DGPS (diferenciální GPS).
Operační centra při EUREF jsou zodpovědná za provoz
permanentních stanic, kontrolu dat, archivaci dat v měřeném
formátu, převod dat do standardního formátu RINEX (viz
kap. 4.3) a přenos dat do určeného datového centra.
3.2 Datová

centra

Přehled globálních a regionálních (lGS), lokálních datových
center (EUREF) je vytvořen v tab. 2.
Úkolem datových center je archivovat data z určených stanic ve formátu RINEX a poskytovat je uživatelům (ať již na
bázi komerční či nikoliv)2. Mimo to datová centra uchovávají i další významné informační soubory, datové soubory,
produkty služeb pro uživatele apod. Zpravidla je v datových
centrech prováděna kontrola kvality dat programem QC (vyvinutý v UNAVCO, dostupný v informačním centru IGS [8],
v adresáři /igscb/software/qc).
3.3 Analytická

centra

Existují dva typy analytických center: regionální (RAC) a lokální (LAC) (viz kap. 4.) RAC EUREF je jediné a současně
je i Regionálním asociovaným analytickým centrem
(RNAAC) sítě IGS pro Evropu. Tuto funkci zastává CODE
(Center for Orbit Determination in Europe) situované ve švýcarském Bernu.
Vznik lokálního analytického centra EUREF podmiňuje
zařazení alespoň několika permanentních stanic EUREF do
2 Většina dat je dosud veřejnosti přístupná zdarma, výjimkou je nově
vytvořené centrum v Onsale (NKG), archivující data ze severských
zemí, která jsou v současnosti volně dostupná jen ke zpracování
v EUREF.
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Matera,Italy
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Beme, Switzerland
Pecný,Czech Republic
Frankfurt,Germany
Wabem,Switzerland
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Graz, Austria
Brussels,Belgium
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Bemese4.0
Bemese 4.1
Bernese4.0
Bemese 4.0
Bernese4.0
Bemese4.0
Bemese 4.0
Bemese 4.0
Bemese 4.0

Jun 96
May 96
May 96
Jan 97
May 96
Oct. 96
Dec 96
May 96
May 96
May 96

10

zpracovávané sítě. Znamená to, že takové analytické centrum
může vzniknout a fungovat jako projekt s dalšími cíli.
Úkolem LAC je rutinně (denně) zpracovávat data ze subsítě určitých stanic (není však vázána limitem zpracování
dalších lokálních stanic, v zaslaných výsledcích do RAC
však musí být vyloučeny), produkovat týdenní řešení subsítě a výsledky se sumářem zasílat RAC. Při řešení subsítě
může LAC volit libovolný způsob vázanosti sítě, avšak nikoliv pomocí skutečné fixace bodů, ale pouze volbou velkých vah apriorních souřadnic určitých stanic. Hodnoty souřadnic tak zůstanou v normálních rovnicích (viz SINEX
dále) zavedeny jako neznámé a lze je později (v RAC) opět
řešit. Přehled analytických center pro Evropu je uveden
v tab. 3.
3.4 Koordinátor

sítě

Funkce koordinátora sítě je nyní nezbytná, protože v případě
projektu permanentní sítě EUREF jde o strukturu převážně
dobrovolných subjektů. Tyto subjekty navíc zakládaly svou
činnost většinou na individuálních záměrech a je zapotřebí
dosáhnout souladu zájmu individuálních s potřebami celého
projektu. Koordinátorem sítě byla zvolena Dr. C. Bruyninx
z Royal Observatory of Belgium, a tak vznikl v Bruselu
i Centrální informační systém permanentní sítě EUREF [2].
Tento je dostupný jak anonymním ftp, tak především prostřednictvím World Wide Web (WWW) s odkazy na přidružené či příbuzné informační stránky.
4. Distribuovaný

systém zpracování

Distribuovaný systém zpracování představuje víceúrovňovou
strukturu datových i analytických center, a podobně i toku
dat a informací. Tento princip je zároveň součástí distribuce
v rámci IGS, kde výsledky analytických center pro jednotlivé regiony (RNAAC) jsou kombinovány do globálního řešení:
4.1 Podmínky

distribuovaného

16
34
13
15
10

26
17
15
16

Nezbytností dobře fungujícího distribuovaného zpracování je bezprostřední informační tok týkající se jakékoliv
změny ve strategii zpracování, změny subsítě, změny u permanentní stanice apod. Je to významný a v praktické realizaci obtížný úkol, který zabezpečuje právě koordinátor sítě.
Dnes je proto pravidelně a automaticky kontrolována správnost obsahu hlavičkových údajů v souborech v datových
centrech, sledovány termíny stanovené pro tok dat a distribuovány veškeré aktuální informace o jakýchkoliv změnách.
4.2 Strategie

zpracování

V testovací fázi projektu permanentní sítě EUREF nebyly
kladeny žádné podmínky pro rutinní zpracování subsítí
v rámci jednotlivých LAC. Teprve na prvním pracovním setkání zástupců analytických center EUREF v Bruselu (duben
1997) [1] byly individuální strategie zpracovávání diskutovány z hlediska vlivu jednotlivých paramentrů na kombinaci
regionálního řešení. Závěrem byla stanovena doporučení (nikoliv podmínky) pro některé parametry:
• interval: 180s (je-li možné),
• elevační maska: 15 o (doporučeno),
• 1 parametr troposféry / 2 h, a priori váhy: 0,10 ml5 m
[abs/rel] (doporučeno),
• fixování ambiguit,
• konzistentní dráhy družic a parametry orientace země (lGS
či CODE) (požadováno),
• zavedení fázových excentricit IGS v závislosti na elevaci
(vážně doporučeno).
Na podzim 1997 bylo provedeno první, a asi zřejmě poslední, významné přerozdělení stanic v subsítích. Důvodem
bylo rovnoměrné začlenění stanic při zpracování v lokálních
centrech - z důvodů kontroly a nezávislosti lokálních řešení
(tj. každá stanice maximálně ve 4 centrech a minimálně ve
dvou). Od té doby platí uvedené pravidlo pro jakékoliv přidání či vyloučení stanice ze subsítě.

zpracování

Distribuované, přitom zcela korektní zpracování celé permanentní sítě, je umožněno prostřednictvím několika faktorů:
• metoda sekvenčního vyrovnání [7] a její zavedení do software GPS3,
• zavedení nezávislého datového formátu ASCII pro zápis
normálních rovnic (SINEX),
• využití sítě Internet k přenosu dat, aktuálních informací
i výsledků.

Pro přenos dat v distribuovaném systému byly vytvořeny nezávislé formáty:
RINEX (Receiver Independent Exchange Format) - formát
dat,
V BemskémGPSsoftware,nejčastějipoužívanémbalíkuprogramů
pro zpracovánírozsáhlýchGPS kampaní,je tato metodaimplementovánav programuADDNEQ.
3
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SITESESS.YYO (observační), SITESESS.YYD (speciálně
komprimovaný observační),
SITESESS.YYN (navigační), SITESESS.YYM (meteo),
(SITE == stanice; SESS == den v roce + id; YY == rok; O, D,
N, M = typ souboru),
SINEX (Software Independent Exchange Format) - formát
výsledků,
IONEX (Ionosphere Map Exchange Format) - formát modelu ionosféry.
Při permanentním měření na stanici GPS jsou zpravidla
produkovány denní datové soubory (00:00:00-23:59:30),
převáděny do formátu RINEX, baleny komprimačními programy (compress, zip) a zasílány do určeného datového
centra. Zde jsou k dispozici jak veřejnosti, tak i především
analytickým centrům, která je zpracovávají. V datových centrech jsou soustředěna i další užitečná data užívaná ke zpracování (přesné dráhy družic, parametry orientace Země, informace o stavu a kvalitě družic, informace o permanentních
stanicích, soubory aktuálních souřadnic apod.). LAC výsledky svých subsítí (viz kap. 5) zasílají do regionálního datového centra, kde jsou i tyto k dispozici veřejnosti. Dalším
zpracovatelem je regionální analytické centrum kombinující
výsledky subsítí do celoevropského řešení a opět je zasílá
RDC.
Takto popsané funkční schéma rutinní části distribuovaného zpracování v rámci EUREF, které je zároveň součástí
distribuovaného systému IGS, pracuje obdobně i v ostatních
regionech. Všechny zmíněné přenosy dat jsou realizovány
pomocí sítě Internet, která tak v celém systému hraje významnou roli.

Dosavadní činnost permanentní sítě EUREF spočívala
kromě lokálních individuálních zájmů především v testovací fázi budoucí způsobilosti. Přesto od dubna 1996 jsou
veřejnosti k dispozici týdenní řešení jednotlivých subsítí
stejně jako kombinované řešení celé sítě ve formátu
SINEX a soubory sumářů týkající se jednotlivých řešení.
Jejich název je odvozen ze zkratky jména datového centra
(LAC), respektive zkratky "EUR" pro kombinované
řešení, hodnoty týdne GPS (GPSW) daného řešení
a dne v týdnu (0-6, 7 = celý týden): LACGPSW7.SNX,
LACGPSW7.SUM.
Tyto výsledky jsou archivované v regionálním (evropském) datovém centru v IGS v IfAG. Od příštího roku budou zároveň celoroční řešení permanentní sítě EUREF začleňována do příslušného ročního řešení ITRF (International
Terrestrial Reference Frame - mezinárodní terestrický referenční rámec).

V souvislosti s produkty EUREF je dobré zmínit se o nově
vznikající databázi EUREF. Jejím obsahem budou veškeré
informace a výsledky z kampaní EUREF, údaje náležící stanicím EUREF - popis, identifikace, výsledné souřadnice
z provedených měření, charakteristiky přesnosti daného řešení apod. Veřejnost užívající kterýkoliv z produktů EUREF
(nejen permanentní sítě) získá přístup k jednoznačným údajům (např. aktuální souřadnice, přesná identifikace bodů
apod.). Databáze bude lokalizována v holandském Delftu
(TU Delft) a volně přístupná veřejnosti prostřednictvím
WWWod 1. ledna 1998 [4].
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Dosud byla permanentní síť stanic GPS EUREF ve své testovací fázi. Na symposiu EUREF v Sofii (4.-7. červen 1997),
byly již dvě z pěti rezolucí věnovány permanentní síti:
Resolution 1
The lAG Subcommission for Europe (EUREF)
recognising the availability of good quality GPS results from the EUREF Permanent GPS Network
proposing to the IERS to include the EUREF Permanent GPS Network solutions into the annual lTRS realisations.
Resolution 2
The lAG Subcommission for Europe (EUREF)
recognising the success of experimental phase of the EUREF Permanent GPS Network
urges the EUREF Technical Working Group (TWG) to cal! for participation in taking the network from an experimental to an operational status
invites participating agencies and other interested partie s to respond
positively to this cal!.

Především tyto rezoluce znamenají, že permanentní síť
EUREF je připravena přejít do operační fáze způsobilosti
s plnou odpovědností participujících subjektů. Výsledky jsou
rovněž doporučeny k začlenění do ročních realizací ITRS (International Terrestrial Reference System).
Samozřejmě existují vědecké zájmy pro motivaci podobných aktivit - studium geodynamiky evropského regionu,
produkce regionálních modelů ionosféry z kombinování celoevropské sítě, údržba referenčního rámce pro Evropu, studium ionosféry a troposféry a souvislosti s počasím apod.
Výsledky se i zde určitě promítnou do veřejných potřeb.
Avšak přímý užitek z popsaného projektu mohou mít v budoucnu i další geodetické subjekty. Dnes existují možnosti
využití některých produktů různých služeb (přesné dráhy
družic, aktuální poloha pólu, aktuální model ionosféry, ... )
ke kvalitnímu zpracování lokální sítě GPS. Kromě toho je
nyní možné efektivně zapojit řešení sítě malého rozsahu do
vybrané substítě permanentních stanic EUREF či jejího kombinovaného řešení. Umožňuje to dostupnost souborů formátu
SINEX z řešení analytických center a dále dvě skutečnosti,
které v budoucnu nebudou obtížně splnitelné: přístup k síti
Internet a užití software umožňujícího číst a zpracovávat formát SINEX.

[1] BRUYNlNX, c.: Minutes of the EUREF Analysis Workshop
held in Brussels from April 10-11 1997. - http://www.oma.be/
/KSB-ORB/EUREF/papers/elacwOOI /elacw 00 I.htm.1997.
[2] EUREF Permanent Network lnformation Center. - http://
www.oma.be/KSB-ORB/EUREF/eurefhome.htm!.
[3] ClMBÁLNtK, M.-MERVART, L.: Vyšší geodézie 1. [Skriptum.]
Praha, ČVUT 1997.
[4] EUREF Database. http://geo.tudelft.nl/.
[5] GUBLER, E.-HORNlK, H.: Report on the Symposium of the
lAG Subcommission for the European Reference Frame (EUREF) held in Helsinki 3-6 May 1995. Miinchen 1995.
[6] GURTNER, w.: Guidelines for a permanent EUREF GPS network. In: Report on the Symposium of the lAC Subcommission
for the European Reference Frame (EUREF) held in Helsinki
3-6 May 1995. Helsinki, 1996. s. 68.
[7] MERVART, L.: Sekvenční vyrovnání, kolokace. Kalmanův filtr.
Geodetický a kartografický obzor, 40(82), 1994, č. 8, s. 155-157.
[8] lGS Central Bureau lnformation System. http://lareg.ensg.
ing.fr/.
Do redakce došlo: 27. 11. 1997
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RNDr. Mária Kováčová,
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

V roku 1995 sa v rezorte Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) Slovenskej republiky (SR) začalo na základe
nového projektu s tvorbou počítačom ovládanej bázy údajov
(BÚ) geografických názvov z územia SR v rozsahu Základnej mapy SR 1 : lO 000 (ZMlO).
BÚ tvorí súbor názvov všetkých pomenovaných nesídelných geografických objektov ZM lO, ktoré štandardizoval
ÚGKK SR v rokoch 1983 až 1994 a vydal v edícii Geografické názvoslovné zoznamy OSN SR, ako aj názvy obcí a ich
častí. Zoznamy nesídelných názvov boli vydávané podľajednotlivých okresov SR.
Názvy nesídelných objektov a sídelných objektov, ktoré
nemajú charakter správnej jednotky, sú lokalizované podIa
katastrálneho územia (KÚ), obce, okresu a kraja. Názvy
územných a správnych jednotiek, to znamená názvy KÚ,
obcí, častí obcí a okresov sú lokalizované podIa všetkých
správnych jednotiek vyššieho rádu.
Vstupný formulár pre každý objekt BÚ obsahuje tieto
prvky:
- názov kraja,
- kód kraja,
- názov okresu, skratka okresu,
- kód okresu,
- názov obce,
- kód obce,
- názov KÚ,
-kód KÚ,
- štandardizovaný názov,
- dátum štandardizácie,
- prípadná predchádzajúca štandardizovaná podoba názvu,
- obdobie platnosti predchádzajúcej štandardizovanej podoby názvu,
- druh objektu, skratka druhu objektu,
- výskyt v mapových listoch ZMlO,
- kód geomorfologického celku a príslušnosť k geomorfologickému celku,
- kód povodia a príslušnosť k povodiu,
- doplňujúci údaj (kóta, ...),
- zemepisné súradnice.
Zdrojom štatistických informácií vstupujúcich do BÚ sú
rozličné oficiálne publikované materiály.
Zdrpjom informácií o názvoch kraj ov, okresov, obcí
a častí obcí je Štatistický lexikón obcí SR 1992, ktorý vydal Štatistický úrad SR v spolupráci s Ministerstvom vnútra
SR a nariadenie vlády SR z 13. augusta 1996, ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy.
Kódy krajov sa doplňajú z Číselníka krajov SR, kódy okresov z Číselníka okresov SR a kódy obcí z Číselníka obcí SR,
ktoré vydal Štatistický úrad SR.
Kódy a názvy KÚ sa doplňajú z publikácie Názvy KÚ SR,
ktorú vydal ÚGKK SR.
Dátum štandardizácie sa doplňa podIa vydaných zoznamov geografických názvov jednotlivých okresov z edície
Geografické názvoslovné zoznamy OSN SR a zoznamov názvov Základnej mapy SR 1 : 50 000 (ZM50) z edície Kartografické informácie vydaných ÚGKK SR.

Názvy vrchov, dolin a sediel sú zaradené do geomorfologických jednotiek podIa platného geomorfologického členenia SR. Kódy a názvy geomorfologických jednotiek sa doplňajú z publikácie Názvy vrchov a dolin SSR, ktorú vydal
Slovenský úrad geodézie a kartografie (od 1. 1. 1993 ÚGKK
SR). Príslušnosť ku geomorfologickej jednotke sa určuje pomocou ZMIO, ZM50 a prílohovej mapy k publikácii Názvy
vrchov a dolin SSR.
Názvy vodných tokov sú zaradené do povodí podIa systematického vodohospodárskeho členenia. Kódy a názvy povodí sa doplňajú z Aktualizovaného hydrologického zoznamu tokov a plóch povodí hydrologických pomerov ČSSR,
I. až III. diel, ktorý vydal Slovenský hydrometeorologický
ústav. Príslušnosť k povodiu sa určuje zo ZM lO a Vodohospodárskej mapy SR 1 : 50 000.
Doplňujúce údaje a zemepisné súradnice sa zisťujú zo
ZMlO. Zemepisné súradnice sa určujú interpoláciou pomocou šablóny s presnosťou na 5".
Údaje sú spracúvané v programe PC GEOS v prostredí
FoxPro. VyhIadávanie v BÚ je možné podIa IubovoIne zvolenej kombinácie položiek vstupného formulára. Programové
vybavenie umožňuje jednak výstup celého súboru názvov so
všetkými prvkami vstupujúcimi do BÚ,jednak variabilné výstupy podIa jednotlivých prvkov, prípadne IubovoInej kombinácie vložených prvkov. Ďalej umožňuje vyhIadávanie názvov podIa jednej alebo viacerých hlások v IubovoInej časti
názvu, prípadne vo viacslovných názvoch podIajednotlivých
slov názvu.
Program je vyhotovený v dvoch verziách. Prvá verzi a slúži
správcovi BÚ, ktorý zabezpečuje doplňanie a aktualizáciu
údaj ov a zároveň aj využíva BÚ na rózne účely. Druhá verzia programu, ktorá neumožňuje meniť vložené údaje, je poskytovaná všetkým záujemcom o využívanie BÚ.
BÚ sa aktualizuje priebežne po zistení zmien a po uzavretí štandardizačnej procedúry rozhodnutím o štandardizácii
zmeneného názvu.
Široká škála možností manipulácie s názvami umožňuje
využitie BÚ nielen na účely tvorby kartografických diel, ale
aj ako podklad na onomastický výskum.
K 1. septembru 1997 bola vytvorená čiastková BÚ v rozsahu 23 okresov, z celkového počtu 79. Hotové sú okresy Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Brezno, Bytča, Hlohovec, Kežmarok, Komámo, Liptovský Mikuláš, Malacky,
Nitra, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Poprad, Rimavská Sobota, Ružomberok, Senica, Skalica, Stará Lubovňa, TopoIčany, Trebišov, Tmava a Žilina.
Údaje z BÚ možno distribuovať záujemcom prostredníctvom vytlačených zostáv alebo na disketách. ŽiadateIovi
móže byť poskytnutá buď celá BÚ, alebo údaje z vybraného
územia SR.
BÚ názvov nie je v súčasnosti prepojená s digitálnou
ZMlO, ktorá je zatiaI tiež v štádiu tvorby. V budúcnosti sa
pripravuje prepojenie BÚ názvov s touto mapou, s použitím
spoločného programového vybavenia.
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xx. Plenární

zasedání CERCO

v Nicosii

Krásná příroda a nezvyklé politické rozdělení Kypru i jeho hlavního
města Nicosie (delegátům z postkomunistických států Evropy silně
připomínající někdejší železnou oponu) tvořily zvláštní rámec XX.
Plenárního zasedání CERCO (Výboru představitelů zeměrriěřických
služeb evropských států sdružených v Radě Evropy), které se konalo
ve dnech 22.-25. září 1997 v Nicosii. Přípravě a realizaci této akce
věnovali pozornost nejvyšší představitelé Kyperské republiky,
o čemž svědčí přijetí všech delegátů prezidentem republiky a arcibiskupem řecko-katolické církve.
V roce 1997 došlo k významnému posílení CERCO - řádným členem se stala Ukrajina a pozorovatelem Federální geodetická a kartografická služba Ruska. V období 1997-1998 je prezidentem
CERCO Jarmo Ratia (Finsko), generálním sekretářem John Leonard
(Velká Británie) a dalšími členy řídícího výboru představitelé zeměměřických služeb Irska, Slovenské republiky, Itálie a Francie (budoucí prezident CERCO od září 1998). Velmi živé aktivity vyvíjejí
odborné pracovní skupiny CERCO, jmenovitě WGI (copyright
a oceňování kartografických děl), WG8 (spojení základních geodetických sítí Evropy), WG9 (revize topografických databází) a nově
založená skupina WG on Quality (standardizace a kontrola jakosti
zeměměřických prací).
V období od září 1996 do září 1997 dosáhla většina zeměměřických služeb pozoruhodných výsledků, které jsou popsány v předložených 30 národních zprávách. Tento článek soustřeďuje nejdůležitější informace z těchto zpráv, které je vhodné konfrontovat s údaji
za předchozí období, které jsou obsaženy v článku Síma, J.: XIX.
plenární zasedání CERCO v Granadě (Geodetický a kartografický
obzor, 1997, č. 3).

Národní geografický institut (lGN) je poloveřejnou institucí řízenou
ministrem obrany, která zabezpečuje geodetické a kartografické
práce pro potřeby orgánů státní a veřejné správy i armády. V současné době mezi ně náleží:
- rozvoj a údržba státních polohových a výškových geodetických
sítí,
- soustavné letecké snímkování území státu,
- tvorba a údržba topografických databází celostátního rozsahu,
- vydávání státních mapových děl,
- koordinace aplikací geografických informačních systémů.
Výdaje IGN jsou z 65 % pokryty příspěvkem ze státního rozpočtu a příjmy, především za prodej map a leteckých snímků (15 %)
a za geodetické a kartografické práce pro vnější odběratele. IGN má
289 zaměstnanců, z toho 174 ve výrobní sféře; 185 zaměstnanců má
vyšší odborné vzdělání.
Geodetické práce jsou zaměřeny na vytvoření základní sítě stanic
GPS (Geodetic Positioning System) o hustotě I bod/8 km2, kartografické práce zejména na pokračování tvorby vektorových topografických databází na úrovni map v měřítku I: 10 000 a 1:50 000,
na vydávání vojenské verze topografických map 1:50000 a 1:250000
a také na tvorbu tematických turistických map.
Řada zaměstnanců je postupně rekvalifikována ve vlastních odborných a jazykových kurzech.

Samostatný rezort státní správy zeměměřictví a katastru Ceské republiky má 5 876 zaměstnanců v rozpočtových organizacích, z toho
5 349 (91 %) pracuje na katastrálních úřadech, jejichž hlavním úkolem je obnova, digitalizace a vedení katastru nemovitostí. Tyto činnosti spotřebují 80 % pracovních kapacit, zbylé jsou věnovány modernizaci a údržbě základních bodových polí (polohového,
výškového a tíhového), tvorbě, obnově a vydávání státních mapových děl středních a malých měřítek, tvorbě Základní báze geografických dat ve vektorové formě, technické dokumentaci a archivování geodetických a kartografických děl a měření státních hranic.
V roce 1997 bylo s velkým nasazením zahájeno řešení projektu
zdokonalení informačního systému katastru nemovitostí s cílem přímého přístupu rozsáhlé sítě uživatelů k datům obsaženým v souboru
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popisných i geodetických informací o parcelách, vlastnících a evidovaných vlastnických a jiných právech, po roce 2000.
V rámci programů zahraniční pomoci resortu Ceského úřadu zeměměřického a katastrálního byla realizována další etapa projektu
PHARE v objemu 3 mil. ECU, zahrnující technickou pomoc expertů,
další vzdělávání managementu a dodávky technického zařízení (zejména rastrových plotrů a grafických stanic pro katastrální úřady).
V rámci 2. etapy pomoci švýcarské vlády jsou obměňovány zastaralé fotogrammetrické vyhodnocovací přístroje na sedmi resortních
pracovištích moderními analytickými a digitálními fotogrammetrickými systémy od firmy Leica.

Komplexní informace o činnosti Státního zeměměřického a katastrálního úřadu byla podána v roce 1996 ve zprávě o XIX. Plenárním
zasedání CERCO v Granadě.
~ nové národní zprávy vyplývají tyto doplňky:
Uřad disponuje nyní 550 zaměstnanci (55 % mužů), z nichž 50 %
má odborné vzdělání v geodézii a kartografii. Nepříznivé věkové složení (59 % ve věku od 40 do 59 let) vyvolalo řešení projektu dalšího využití seniorů s podporou dánských odborů. Výdaje úřadu jsou
z 36 % kryty vlastními příjmy; předpokládá se spolufinancování
tvorby digitální topografické databáze (TOPIODK) budoucími uživateli, další zvyšování příjmů za kartografické (zejména digitální)
produkty a snížení počtu zaměstnanců až o 20 % během čtyř let.

Prováděním geodetických a kartografických prací ve státním zájmu
je pověřen Estonský národní pozemkový úřad. Estonsko bylo do
konce 80. let ve věcech geodetických základů a mapování závislé na
Sovětském svazu. Po získání samostatnosti bylo nutno začít s jejich
budováním a tvorbou zcela od počátku. S účinnou pomocí Svédska,
Dánska a Svýcarska (dodávka moderní grafické a kartografické techniky) byl vytvořen národní referenční geodetický systém EUREF.EST (European Reference Frame) na základě mezinárodní kampaně GPS v roce 1992 (EUREF.BAL '92). Jako nejvhodnější
kartografické zobrazení bylo zvoleno Lambertovo kuželové konformní zobrazení v I zóně. Minimální zkreslení poskytuje dodatečnou přesnost pro všechny aplikace map a geografických databází
včetně nově budovaného katastru nemovitostí.
Základním mapovým dílem v digitální vektorové formě je Základní mapa v měřítku 1:10 000 (112 mapových listů). Konvenční
grafická forma se pořizuje a využívá jen příležitostně (tisky v měřítku 1:20000). V řadě urbanizovaných oblastí byla ve spolupráci se
švédskou firmou Swedesurvey AB vyhotovena ortofotomapa
1:2000, důležitá pro potřebu katastru nemovitostí. Pro potřeby armády je rovněž vyhotovována topografická mapa 1:50 000 podle
standardu NATO. V extravilánu používají katastrální úřady digitální
Základní mapu I: 10 000, ke které připojují další vrstvu s vlastnickými hranicemi a identifikátory.

Státní zeměměřická služba Finska je vládní organizací podléhající
ministru zemědělství a lesnictví. 2 105 zaměstnanců pracuje ve 21
regionálních zeměměřických úřadech (především na tvorbě a vedení
souboru geodetických informací katastru nemovitostí - 81 %) a v 8
odborech (operačních jednotkách) a ústředí v Helsinkách. Tam patří
katastrální informační středisko, středisko geografických dat, geografické informační středisko, středisko dálkového průzkumu Země,
výpočetní středisko, administrativní služby a středisko marketingu
a prodeje. V roce 1996 bylo 52 % veškerých výdajů pokryto vlastními příjmy, z nichž 75 % tvořily příjmy za měřické práce v katastru
nemovitostí (geometrické plány), zbytek pak zejména za prodej map,
snímků a geografických databází. Finsko přistoupilo jako první v Evropě k distribuci vybraných státních mapových děl v rastrové formě
prostřednictvím sítě Internet. Jde o mapy v měřítkách 1:8 mil., 1:2,5
mil. a 1:50000, zatím dostupné pomocí přiděleného kódu za úplatu
pro tuzemské uživatele. Topografická mapa v měřítku 1:20 000 je
též k dispozici CD-ROM. Digitální katastrální mapy již pokrývají
83 % státního území a zobrazují 70 % všech registrovaných nemovitostí. Zvláštností Finska je, že veškeré měřické práce v katastru
pro potřeby občanů a organizací (včetně geometrických plánů) provádějí regionální měřické úřady, nikoliv soukromé firmy a zeměměřiči. V roce 1996 šlo o 24 434 případů a 32 (komplexních) pozemkových úprav, což je mnohem méně než v Ceské či Slovenské
republice; přesto byla čekací doba 8,5 měsíce.
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Počátkem roku 1998 má být uveden do provozu zdokonalený informační systém katastru nemovitostí JAKO.

Funkce a činnosti organizace Institut Géographique National v Paříži byly zevrubně popsány ve zprávě za minulý rok. Nové informace
uvádějí, že musí být dávána přednost požadavkům ministerstva
obrany. IGN nezodpovídá za práce v podrobných bodových polích
a podrobná měření související s vyhotovením a údržbou katastrálních map. Se soukromými firmami, veřejnými a zahraničními institucemi spolupracuje IGN tehdy, jde-Ii o projekty celospolečenského
významu. Angažuje se též v zámořských operacích, zejména na
území bývalých francouzských kolonií. Na konci roku 1996 pracovalo v IGN I 936 zaměstnanců (o 1,4 % méně než v roce 1995),
z toho 600 s vysokoškolským a vyšším odborným vzděláním a I 048
výkonných techniků. V roce 1996 bylo 48 % výdajů pokryto vlastními příjmy, zejména za prodej leteckých a družicových snímků, topografických map a ortofotomap, digitálních modelů reliéfu a různých digitálních kartografických produktů a databází (BDCARTO,
BDTOPO, BDALTI, GEOROUTE).

Státní geodetická správa Chorvatské republiky je od roku 1995 samostatným ústředním orgánem státní správy zeměměřictví a katastru, který nepodléhá jinému ministerstvu. Pokud jde o financování, je čistě rozpočtovou organizací. Ústředí v Záhřebu zaměstnává
nyní 29 pracovníků a řídí 104 katastrálních úřadů s I 210 zaměstnanci. V jejich působnosti je technická registrace a vedení souboru
geodetických informací katastru nemovitostí, zatímco registrace
vlastnických a jiných práv je v působnosti speciální složky soudů.
Celé území Chorvatska patřilo před rokem 1918 do sféry Rakousko-Uherska a proto s ním má společný geodetický referenční
systém katastrálních map; 80 % území je dosud pokryto sáhovými
mapami 1:2 880. Pouze na 20 % území bylo uskutečněno nové mapování v měřítkách 1:2000 a 1:1 000 v letech 1945-1990.
Topografické mapování v měřítkové řadě od 1:25000 do 1:200 000
bylo po 2. světové válce prováděno pouze Vojenským zeměpisným
ústavem v Bělehradě, kde dosud zůstaly kartografické originály.
Státní geodetická správa Chorvatska proto musela pro další využití
provést rastrovou digitalizaci vícebarevných otisků map a z nich odvodit nové tiskové podklady. Obsah těchto map je starý 15-25 let.
Od počátku 50. let bylo v Chorvatsku prováděno pouze fotogrammetrické vyhodnocení Základní mapy v měřítku 1:5000 na analogových a analytických přístrojích. Je k dispozici na 80 % státního
území, ale bez další údržby, takže některé listy jsou staré až 30 let.
Fotogrammetrickými metodami s návazným zpracováním digitálních dat softwarem MicroStation bylo zahájeno nové topografické
mapování v měřítku 1:25000 (dosud pouze 40 mapových listů). Pomocí vektorové digitalizace výškopisu Základní mapy 1:5000 v rastrové formě je vytvářen digitální model reliéfu (DTM) ve čtvercové
síti 30-100 m.
Ve stádiu projektu je vytvoření úředního topograficko-kartografického informačního systému STOKIS, který má být obdobou německého systému ATKIS.
V roce 1997 byl chorvatské vládě předložen k diskusi návrh zákona o zeměměřictví a hraničním katastru, jehož cílem je maximální
přiblížení k opatřením a technologiím užívaným v rakouském katastru.
Významné jsou aktivity Chorvatska při aplikaci technologie GPS.
V rámci kampaně EUREF 1994 bylo připojeno 10 bodů základní
polohové sítě k síti EUREF '89. Uskutečnily se rovněž 2 etapy geodynamických měření CRODYN v seismicky aktivním území (1994
- 17 bodů a 1996 22 bodů) a kampaně pro určení geocentrických
souřadnic trigonometrických bodů I. a II. řádu (1995 - 14 bodů
a 1996 - 59 bodů). Dalším cílem je zaměření podrobných bodů v extravilánu v rastru přibližně 10 x 10 km a v průměrné vzájemné vzdálenosti 500 m ve velkých městech. Ambicióznim projektem je rovněž systematické letecké sním kování v měřítku 1:20 000 na 65 %
území státu s digitalizací snímků a jejich záznamem v rastrovém
formě na CD pro široké spektrum uživatelů.

Irská zeměměřická služba podléhá ministerstvu financí a řídí 6 regionálních úřadů (celkem 300 zaměstnanců). V její kompetenci jsou
tyto činnosti:
- budování a údržba základních geodetických sítí,

- mapování ve velkých, středních a malých měřítkách,
- tvorba geografických databází ve vektorové nebo kombinované
formě na základě digitalizace map 1:1 000 ve městech, 1:2500
v extravilánu a mapových děl v měřítkách 1:50 000, 1:250 000
a 1:600 000.
Značný zájem o digitální kartografické produkty v posledních letech výrazně zvýšil příjmy. V roce 1999 se předpokládá pokrytí 90 %
nákladů na mapování ve městech a 75 % na mapování v malých měřítkách. Za tím účelem se navrhuje změna statutu Ordnance Survey
na komerční, státem sponzorovaný orgán, zodpovědný ministru financí prostřednictvím rady ředitelů. Byla uzavřena dohoda se Státní
poštovní správou o vytvoření Nadace databáze geokódovaných adres pro potřeby státní správy i komerční využití.

Obsáhlejší informace z minulého roku lze doplnit sdělením, že státní
příspěvek na výdaje související s činností islandské státní zeměměřické služby dosáhl v roce 1996 54 %. Těžištěm mapovacích prací
byla tvorba topografických map 1:50000 pro potřeby obrany ve spolupráci s NIMA (National Imagery and Mapping Agency, USA) a 2
listů generální mapy Islandu v měřítku 1:250000. Byly vydány 2
kompaktní disky obsahující mapy regionů i celého státu ve vektorové nebo rastrové formě. Na základě výsledků kampaní GPS v letech 1993-1995 byl definován nový geodetický referenční systém
ISN93. Informace o dostupnosti leteckých měřických snímků jsou
publikovány na Internetu. Rozhodnutím ministra životního prostředí
má být Zeměměřický úřad přestěhován do Akranes, což se setkalo
se značným odporem všech zaměstnanců. Jsou též evidentní snahy
privatizovat některé činnosti islandské státní zeměměřické služby.

Italský vojenský zeměpisný ústav je pověřen obvyklými úkoly národní zeměměřické služby pro civilní i vojenskými účely s výjimkou aktivit v katastru nemovitostí. Zaměstnává 108 vojáků (zejména
vedoucích pracovník) a 500 civilních zaměstnanců. Kromě toho působí v infrastruktuře a zásobování 150 vojáků základní služby. Další
geodetické a kartografické činnosti ve státním zájmu se realizují
v Hydrografickém ústavu námořnictva, v Geotopografickém leteckém informačním středisku, v Národní geologické službě a při Ministerstvu financí (katastr nemovitostí). Tvorba katastrálních map je
organizována v regionech, provinciích a obcích. Za tvorbu map v měřítku 1:5 000 a I: IO 000 jsou zodpovědny regiony a autonomní provincie (obě skupiny jsou koordinovány meziregionálním střediskem). Základní mapy 1:25 000 a v menších měřítkách patří do
kompetence vojenského zeměpisného ústavu. Podrobnější informace
o jím realizovaných projektech (CARTABASE, TELlTALlA, DIGITALIA) lze nalézt v předchozí zprávě o XIX. plenárním zasedání
CERCO v Granadě (1996).
V běhu jsou i další projekty DIG RASTER 50 a 250, spočívající
v rastrové digitalizaci topografických map 1:50 000 a 1:250 000,
a projekty DIG VMAP 50 a 250, transformující obsah těchže map
do vektorové formy dle pokynů NATO. Projekt DIG DTM MATRIX
má za účel vytvořit digitální model reliéfu ve čtvercové síti po 20
m, respektive 1 a 3 obloukové vteřiny, z vrstevnic zobrazených na
topografických mapách v měřítku 1:25 000 až I: 100 000 z celého
území státu. V úrovni podrobnosti topografické mapy 1:25 000 je
k dispozici databáze geografických jmen.
Velká pozornost je věnována rozvoji počítačové kartografie, zejména přizpůsobení kartografických symbolů automatickému zobrazování a algoritmů kartografické generalizace (využití SW Map
Generalizer, Map Publisher a Map Finisher).
Mapové a databázové produkty jsou dodávány jednak štábu
NATO, jednak asi 300 dealerům v civilní sféře k dalšímu obchodnímu šíření. Příjmy z těchto aktivit pokryly v roce 1996 asi ze 14 %
celkové výdaje.

Geodetické a kartografické práce ve státním zájmu i činnosti v katastru nemovitostí zajišťuje odbor zeměměřictví na Ministerstvu
vnitra Kyperské republiky. Navíc organizuje i pozemkové úpravy
a oceňování půdy. Australští poradci zavedli na Kypru hraniční katastr, který si vyžádal mnoho dalších technologických změn, zejména
zkvalitnění a zhuštění geodetických sítí, systematické letecké snímkování pro účely katastrálního mapování, modernizaci fotogrammetrického pracoviště a projekt systematického přeměření vlastnických
hranic. Za tím účelem byl akceptován nový světový geodetický re-
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ferenční systém 1984 (WGS-84) a lokální Mercatorovo příčné válcové zobrazení, určeny geocentrické souřadnice 40 trigonometrických bodů I. řádu a 254 bodů II. řádu technologií GPS. Pro potřeby
obnovy katastru se takto předpokládá zaměřit nejméně 70 000 bodů
podrobného polohového bodového pole.
Pro katastrální mapování budou využity kromě 3 analytických vyhodnocovacích přístrojů též 2 digitální fotogrammetrické stanice, jejichž dovoz je plánován. Letecké snímkování se uskutečňuje od roku
1993 v měřítku 1:8 000 a předpokládá se pokrytí geologicky zajímavých lokalit infračervenými snímky v měřítku 1:5 000.
Program soustavné mapové tvorby ještě neexistuje. Kartografické
práce se dosud soustředily na aktualizaci turistických map a plánů
měst. Topografické mapy v měřítkách 1:5 000 až 1:500 000 jsou ze
šedesátých a sedmdesátých let britské vojenské provenience. Čtyřbarevné mapy v měřítku 1:5000 pokrývají asi 61 % plochy Kyperské republiky (jižní část ostrova Kypru).
6 základních bodů polohové sítě bylo připojeno do systému EUREF '89 a péčí IfAG (Institut fUr Angewandte Geodasie) ve Frankfurtu n. Moh. byla na Kypru zřízena permanentní stanice GPS s nepřetržitým provozem. Ve stádiu přípravy je ambiciózní projekt
vytvoření informačního systému o půdě (US), který bude tvořen
čtyřmi databázemi: geodetických dat, topografických dat, digitálního
katastru a právně-fiskální databází. Systém má podporovat v reálném čase rozhodovací aktivity státní a veřejné správy Kyperské republiky.

V letech 1991-1996 bylo technologií GPS určeno I 138 bodů základní polohové geodetické sítě v systému geocentrických souřadnic EUREF '89 a byl publikován jejich katalog. 1. 3. 1997 vstoupil
v účinnost zákon o geodetických a kartografických činnostech, který
rozdělil sféru působnosti v mapování mezi civilní a vojenskou zeměměřickou službou tak, že do kompetence civilních složek náleží
mapování ve velkých měřítkách a topografická mapa v měřítku
I: IO 000. Topografické mapy menších měřítek až do 1:250 000 bude
napříště vyhotovovat mapovací služba maďarské armády. Obě kategorie map se liší referenčním systémem a kartografickým zobrazenim: 1:10 000 v národním systému EOTR, ostatní v Gauss-Kriigerově projekci.
V civilní sféře jsou vyhotovovány nebo již k dispozici tyto digitální kartografické produkty: mapa I: 100 000 v rastrové i vektorové
formě pro celé státní území, digitální model reliéfu ve čtvercové síti
100 X 100 m.
Připravuje se projekt digitální topografické databáze s obsahem
mapy I: 10 000 ve vektorové formě. Databáze geografických jmen
na mapách měřítka I: I00 000 obsahuje 80 tis. položek.
Vojenská mapová služba dokončila v roce 1996 tvorbu vektorové
digitální databáze topografické mapy 1:50000, která je dostupná na
CD-ROM. Dále disponuje digitálními modely reliéfu ve čtvercových
sítích IO X 10 m a 50 X 50 m.
Civilní zeměměřická služba řízená odborem pozemků a mapování na Ministerstvu zemědělství, zaměstnávala v roce 1996 4 600
zaměstnanců a rozpočet jejích výdajů byl ze 14 % pokryt vlastními
příjmy. Do její působnosti patří též katastr nemovitostí (podrobnosti
viz předchozí zprávu), pozemkové úpravy, ochrana a oceňování
půdy.

Topografická služba je dosud součástí nizozemské armády, ale rýsuje se podřízenost jinému (civilnímu) ministerstvu. Do její kompetence náleží pouze topografické mapování v rozsahu měřítek od
I: 10 000 do 1:500 000, produkce grafických databází a speciální výrobky (např. digitální ortofotomapy celého státního území I: 18000).
Byla založena asociace uživatelů o 300 členech. 70 % produktů odebírá armáda, zbytek jiné resorty, provincie, obce a obyvatelstvo.
V roce 1996 byly výdaje na činnost topografické služby pokryty ze
45 % vlastními příjmy. V parlamentu byla zahájena diskuse o volném přístupu k informacím a tedy i geografickým informacím. Představitelé průmyslu a obchodu namítají proti neoprávněnému zvýhodnění státních orgánů v hospodářské soutěži. Konečné rozhodnutí
ještě nelze předvídat.

Státní mapovací úřad je veřejným podnikem v působnosti ministerstva životního prostředí, který je oprávněn provádět i komerční aktivity. V roce 1996 pokryl státní rozpočet téměř 72 % výdajů; pří-

obzor

67

jmy byly získány zejména za prodej digitálních kartografických produktů, pro které byly stanoveny příznivější ceny, kromě toho lze tyto
produkty získat na leasing s každoroční aktualizací kontraktů. Všeobecná konverze analogových geografických dat do digitální formy
vyžaduje rozsáhlou rekvalifikaci zaměstnanců. Ta je zajišťována výcvikem ve vlastní škole, která měla v roce 1996 1430 studentů a zabezpečovala rekvalifikaci i pro jiné orgány, organizace a soukromé
firmy.
Nová referenční síť 1000 stanic GPS byla dokončena v květnu
1997. Tím byl vytvořen jednotný geodetický referenční systém na
bázi EUREF '89 pro podzemní, námořní i letecké měření a mapování. Registr katastru nemovitostí GAB byl v roce 1996 transformován do jediné CD-ROM a je k dispozici na platformě PC. Byly
specifikovány technické parametry bezešvé digitální topografické
databáze 1:50000, která bude vyhotovena do roku 2000. Uspěšně
pokračuje tvorba vektorové silniční databáze, která bude dokončena
v roce 1998. Státní mapovací úřad se intenzívně zabývá vývojem národního standardu pro geografické informace a spolupracuje v tomto
směru i na vývoji mezinárodních standardů v rámci aktivit organizací mo, CEN a ISO.

Nejzajímavější novou informací z polské národní zprávy je účast
Hlavního úřadu geodézie a kartografie a jemu podřízených orgánů
(zejména Ústavu geodézie a kartografie ve Varšavě) na dokumentaci
vývoje, rozsahu a následků katastrofální povodně v povodí řeky Odry
v červenci 1997. Na postiženém území bylo ve dnech 12.-28.7.1997
pořízeno téměř 3 000 barevných a zčásti též infračervených leteckých měřických snímků. Zvětšeniny do požadovaných měřítek od
1:5000 do 1:17 000 a zčásti též ortofotomapy byly zdarma poskytnuty vojvodským úřadům k rozhodování o organizaci záchranných
a rekultivačních prací. Pro tuto akci byl usměrněn a využit též projekt PHARE kompletního pokrytí Polska leteckými měřickými
snímky v měřítku 1:26 000 pro tvorbu ortofotomap I: 10000 a mise
Open Sky ve spolupráci s orgány Spolkové republiky Německa.

Portugalský ústav kartografie a katastru je podřízen ministerstvu pro
plánování a správu půdy. Potřeby vojenské geodézie a kartografie
uspokojuje zvláštní vojenský orgán podřízený ministerstvu obrany.
Civilní ústav měl v roce 1996 419 zaměstnanců, z toho 49 s vysokoškolským a 218 s vyšším odborným vzděláním. Celkové výdaje
byly ze 60 % hrazeny ze státního rozpočtu, 33,5 % pocházelo z fondů
Evropského společenství a 6,5 % bylo pokryto vlastními příjmy.
Probíhají závěrečné práce na definici nového národního geodetického referenčního systému s vazbou na EUREF. Trigonometrická
síť I. řádu bude zaměřena technologií GPS v letech 1997-98. Při maregrafu v Cascais byla zřízena permanentní stanice GPS. Pokračovalo plnění jedné z hlavních úloh - zhuštění státní gravimetrické sítě
na hustotu 1 bod/25 km2 (bude dosaženo koncem roku 1997). Portugalské vojenské letectvo zajišťuje letecké měřické snímkování
v rozsahu měřítek od 1 : 5000 do I : 33 000 zejména pro tvorbu ortofotomap 1 : 2000 a I : 10 000, pro vyhotovení katastrálních map
1 : 1000 a pro údržbu topografických map 1 : 50000. Systematické
snímkování celého státního území se provádí v měřítku I : 15000.
Kartografické pracoviště bylo vybaveno digitální fotogrammetrickou stanicí a sedmi grafickými stanicemi. Ortofotomapy
I : 10 000 již pokrývají 90 % území. Digitální model reliéfu byl dosud vytvořen na 15 % rozlohy Portugalska. Topografické mapy
I : 50000 až I : I mil. jsou postupně konvertovány do digitální formy.
Tvorba čarových map v měřítku I : 10 000 je zajišťována na základě
mezinárodních soutěží. Tato mapa již pokrývá 40 % území.
Od roku 1995 se zavádí nový informační systém katastru nemovitosti, jednotně v extravilánech i ve městech a obcích, za účasti privátních íirem z Portugalska i ze zahraničí.

V roce 1996 prošel Spolkový úřad pro cejchování a zeměměřictví
(BEV) ve Vídni zásadní reorganizací. Byly zrušeny zeměměřické inspektoráty ve spolkových zemích a některé zeměměřické úřady působí nadále pro více okresů. Namísto I 900 zaměstnanců v sekci zeměměřictví jich nyní působí jen I 500. Úřad je podřízen ministerstvu
hospodářství. Výdaje zeměměřické sekce jsou z 88 % kryty ze státního rozpočtu. Naopak, sekce cejchování je zisková - příjmy dosahují 155 % výdajů. V působnosti úřadu je též vedení katastru nemovitostí, které vyžaduje kapacitu asi I 000 pracovníků. Registraci
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právních vztahů k nemovitostem však vykonává Pozemková kniha
v působnosti ministerstva spravedlnosti. Vzdáleným cílem je další
redukce počtu zaměstnanců až o 25 % během deseti let.
Technické činnosti v sekci zeměměřictví se soustřeďují zejména
na tvorbu a údržbu databází:
Topografický model (TM) je vektorová databáze v prostředí
ORACLE, obdobná německé databázi ATKlS, se sedmi kategoriemi
geografických objektů. Vzniká digitalizací ortofotomap I : 10 000
a zčásti novým fotogrammetrickým vyhodnocením .leteckých měřických snímků v měřítkách I : 15000 až 1 : 30000. Udržba se předpokládá pomocí digitalizace mapové dokumentace výstavby, převzetím z digitální katastrální mapy a měřením technologií GPS.
Střední polohová chyba je menší než 5 m v území.
Kartografický model území (KM) tvoří rastrově digitalizovaný
obsah tiskových podkladů topografické mapy 1 : 50 000.
Digitální model reliéfu (DTM) vznikl fotogrammetrickým vyhodnocením výškových kót v síti 10 x 10 m.
Databáze geografických jmen (GEONAM) obsahuje přes 100 tisíc místních jmen na úrovni podrobnosti topografické mapy
I: 50000.
Databáze nemovitostí je agregací 4 dílčích databází: písemné informace o 11 milionech parcel, databáze 320 tisíc měřických bodů,
databáze asi 24 milionů bodů vlastnických hranic a digitální katastrální mapa v rozsahu 270 tisíc mapových listů 1 : 1000. V současnosti je digitalizováno asi 60 % rakouských katastrálních map.
Uživatelé těchto databází se dělí na 3 skupiny - tradiční, kteří požadují otisky při návštěvě zeměměřického úřadu, profesionály, kteří
zpravidla požadují digitální data na přenosných nosičích, konečně
uživatelé ve spojení on-line. Mezi "interní" na síti WAN patří katastr, finanční úřady, justice, sociální pojištění a okresní úřady. Mezi
nejvýznamnější "externí" uživatele, kteří užívají veřejné telekomunikační sítě, patří notáři, banky, civilní geometři a orgány veřejné
správy. Síť WAN v Rakousku vybudovalo ministerstvo financí pro
potřeby federálních orgánů státní správy a je rozvinuta do úrovně
okresů. Externí uživatelé se připojují prostřednictvím modemu a telefonní linky.

Národní úřad katastru, geodézie a kartografie je veřejnou institucí
podléhající přímo vládě a financovanou ze státního rozpočtu. Organizuje, řídí a též provádí práce ve státním zájmu v oborech: geodézie, kartografie, fotogrammetrie, dálkový průzkum Země a katastr nemovitostí. Autorizuje fyzické a právnické osoby pro práce v katastru.
Nejdůležitější výkonnou institucí je Ústav geodézie, fotogrammetrie a kartografie, který je plně samofinancovatelný. Jeho příjmy
pocházejí zejména z prodeje topografických a kartografických map
v měřítkách 1 : 5000 až 1 : 1000. Zaměstnává 545 pracovníků. Nově
se orientuje na tvorbu GIS (Geografický informační systém) na bázi
katastru nemovitostí a geodetické a kartografické práce pro pozemkové úpravy a oceňování půdy.
Nejdůležitějším producentem tematických map je Rumunský geologický ústav, zaměstnávající 390 pracovníků. Vyhotovuje geologické mapy v měřítkách I : 50 000 až I : 200 000 a realizoval též
projekt CORINE LAND COVER na území Rumunska (203 map
s klasifikací užívání půdy na základě družicových snímků).
Vojenská topografická správa působí v rámci ministerstva obrany
a zabezpečuje veškeré geodetické a kartografické práce pro potřebu
rumunské armády v souladu se standardy NATO.

Federální geodetická a kartografická služba Ruska (Roskartografija)
byla zřízena v roce 1992 prezidentským výnosem a podléhá přímo
vládě Ruské .federace. Ústava deklaruje, že geodézie, kartografie
a geografické názvosloví jsou v působnosti státu. Kompetence federální geodetické a kartografické správy a dalších účastníků při realizaci geodetických a kartografických prací byly stanoveny v zeměměřickém zákoně z roku 1995.
Mezi geodetické a kartografické práce s federální působností patří:
- určení parametrů zemského tělesa a jeho vnějšího tíhového pole,
- budování, údržba a modernizace základních geodetických sítí pro
potřeby národního hospodářství, obrany a rozvoje vědy,
- vývoj a výroba geodetických a fotogrammetrických přístrojů,
- tvorba, obnova a vydávání kartografických děl pro potřeby národního hospodářství, státní správy, obrany, rozvoje vědy a vzdělávání,
- dálkový průzkum Země a na něm založený geodynamický výzkum,
- geodetické mapovací práce pro potřeby obrany a dokumentace státních hranic,

- metrologické zabezpečení vlastní činnosti,
- mapování Antarktidy a kontinentálního šelfu Ruské federace,
- dozor a udělování licencí pro veškeré geodetické a kartografické
aktivity na území Ruska.
Roskartografija je ústředním orgánem státní správy a do její podřízenosti patří 19 fotogrammetrických a geodetických podniků
(AGP),3 fotogrammetrické a důlněměřické podniky, 3 kartografické
podniky, mapová asociace Kartografija, 7 středisek geoinformatiky,
2 optomechanické závody, Krasovského ústřední vědeckovýzkumný
stav geodézie, fotogrammetrie a kartografie, Státní vědecké a výrobní středisko Priroda, 19 územních inspektorátů Státní geodetické
kontrolní služby, Ústřední kartografický a geodetický archiv, Státní
kartografické a geodetické středisko a 5 středních odborných zeměměřických škol.
K řešení problémů a zavádění technologie digitálního mapování
a tvorby geografických informačních systémů byly v letech 1992-93
založeny tyto instituce: Ruské vědeckovýzkumné středisko geoinformace, Rosegeoinform v Moskvě a regionální centra v St. Petersburgu, Jekatěrinburgu, Novosibirsku, Irkutsku a Chabarovsku.
V roce 1994 zahájilo v Moskvě svou činnost Státní výzkumné středisko geoinformatických aplikací.
Základní polohová geodetická síť Ruské federace sestává z 26
bodů kosmické sítě, 140 bodů dopplerovské sítě, 164 tisíc bodů astronomicko-geodetické sítě 1. a II. řádu a 170 tisíc bodů spojovacích
sítí (řetězců) III. a IV. řádu. V letech 1992-96 dovezla Roskartografia 153 aparatur GPS. V roce 1988 začal vývoj vlastní dvoufrekvenční přijímací aparatury pro využití systému Geodezist GLONASS/GPS.
Základní výškovou síť tvoří 110 polygonů I. řádu o celkové délce
115 tisíc km a 850 polygonů II. řádu. V letech 1993-2000 mají být
provedena přesná gravimetrická měření na všech bodech 1.a II. řádu
a opakována v intervalu 5-7 let, aby výsledky nivelačních měření
mohly být interpretovány pro účely sledování recentních pohybů
zemské kůry.
Území Ruské federace je úplně pokryto topografickými mapami
v měřítkové řadě 1 : 25 000 až 1 : 1 mil. Třetina území, zahrnující
oblasti měst a intenzivně obdělávané půdy, je zmapována v měřítku
1 : 10 000. Všechna větší města mají k dispozici mapy 1 : 5000
a velká města mapy v měřítku I : 2000 a větším. Interval údržby topografických map je diferencován podle významu území pro národní
hospodářství respektive obranu. O rozsahu těchto prací svědčí údaj,
že v letech 1992-96 bylo revidováno 50 556 listů topografických
map různých měřítek a 111 tisíc map v měřítkách 1 : 500 až 1 : 1
mil. bylo publikováno.
Ve stejném období bylo leteckým měřickým snírnkováním pokryto území o rozloze 2 mil. km2• Pozoruhodný je přechod od dosud užívaného formátu leteckých snímků 18 x 18 cm na světově užívaný formát 23 x 23 cm u nově vyráběných leteckých měřických
komorAFA.
Koncem roku 1994 dokončila Roskartografia rastrovou digitalizaci topografické mapy 1 : 1 mil. V současné době se chýlí ke konci
digitalizace mapy I : 200 000 na celém státním území. Začíná rastrová digitalizace topografických map 1 : 25 000 a 1 : 10 000 ve vybraných lokalitách. Na základě licence od švýcarské firmy Leica byla
zahájena výroba analytických vyhodnocovacích přístrojů SD 20
identických s přístrojem Leica SD 2000.
Materiály dálkového průzkumu Země z kosmu jsou v Rusku široce využívány pro inventarizaci přírodních zdrojů, monitorování
a ochranu životního prostředí, projektování rozsáhlých průmyslových staveb, prospekci nerostů a nafty a pro dokumentaci velkých
přírodních katastrof. Družicové snímky v různých oblastech spektra
jsou pořizovány systémy typu Resurs a z paluby orbitální stanice
Mir. Výsledky průzkumu jsou nejčastěji zobrazovány ve formě tematických map. V letech 1992-96 bylo více jak 8000 produktů dálkového průzkumu Země dodáno zahraničním zákazníkům.

Až do roku 1986 vykonávala většinu geodetických a kartografických
prací ve státním zájmu Řecká vojenská zeměpisná služba. Pak byla
zřízena Řecká mapovací a katastrální organizace v působnosti ministerstva životního prostředí, do jejíž kompetence patří:
- vytvoření a vedení pozitivního katastru nemovitostí,
- budování a údržba podrobných bodových polí,
- mapování ve velkých měřítkách (1 : 100-1 : 5(00),
- stanovení pevných cen pro geodetické a kartografické práce.
Organizace (HEMCO) má 140 zaměstnanců, z nichž 30 má vysokoškolské vzdělání. K realizaci projektu vytvoření a vedení katastru byla vytvořena filiálka KTHMATOLOGIO, s. a., která má statut privátní firmy. Předmětem projektu je zejména nové katastrální
mapování. HEMCO zajišťuje rovněž letecké měřické snímkování pro
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civilní účely a interpretaci kosmických snímků v rámci projektu CORINE. Výsledky obou aktivit zabezpečují převážnou část příjmů. Organizace připravuje pilotní projekt geografického informačního
systému, který pokryje celé státní území, a národní formát pro přenos digitálních geografických dat. Má být vytvořen vládní výbor pro
koordinaci geografických informačních systémů.
Řecká vojenská zeměpisná služba zodpovídá i nadále za budování a údržbu základních geodetických sítí. V roce 1996 uskutečnila
měření technologií GPS na 185 stanicích a 102 nivelačních bodech.
Pokračuje revize a vydávání topografických map v měřítkách
I : 50 000 až I : I mil. a tvorba digitálního modelu reliéfu digitalizací vrstevnic z map I : 5000, I : 50 000 a I : 250 000.
Geodetické a kartografické práce vykonává 116 vojenských a 171
civilních zaměstnanců. Výdaje jsou ze 6 % kryty vlastními příjmy,
zejména za geodetickou dokumentaci, rejstříky geografických jmen,
letecké snímky, topografické mapy a digitální modely reliéfu.

Zeměměřická služba (Ordnance Survey) Severního Irska je zodpovědná za údržbu a modernizaci geodetických sítí, letecké snímkování pro mapovací účely, úřední mapování ve velkých a středních
měřítkách, archivací materiálů dálkového průzkumu Země a vývoj
Geografického informačního systému Severního Irska (NIGlS).
Ústřední úřad v Belfastu zaměstnává 110 pracovníků, zatímco 70 zeměměřičů působí v regionálních úřadech. V roce 1996 pokryl 28 %
svých výdajů příjmy za prodej digitálních kartografických produktů,
konvenčních map velkých a středních měřítek a licenčními poplatky
za užití státních mapových děl. Disponuje digitální databází na
úrovni podrobnosti mapy I : 1250 resp. I : 2500 a obdobnou databází I : 50000 pokrývající celé území státu. Geografická data v Severním Irsku jsou kompatibilní se standardem poštovních adres, odpovídají výměnnému formátu pro přenos dat mezi různými GlS
a jejich bezpečnost odpovídá standardu pro řízení informační bezpeČllosti.
Slovenská republika
Ústřední orgán státní správy - Úrad geodézie, kartografie a katastra
SR přímo řídí - ekonomicky i metodicky - 2 rozpočtové organizace
(Geodetický a kartografický ústav v Bratislavě a Katastrálný ústav
v 2ilině) a příspěvkovou organizaci Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislavě. V souvislosti se změnou územního a správního
uspořádání Slovenské republiky podle zákona Č.22111996 S~. z 24.
7. 1996 staly se orgány katastru nemovitostí, doposud řízené UGKK
SR jako sou~ásti tohoto resortu, součástmi 8 krajských a 79 okresních úřadů. Urad geodézie, kartografie a katastra SR je nadále řídí
pouze metodicky vydáváním opatření a technických předpisů (podrobnosti viz GaKO, 1996, Č. 12).
Do kompetencí nově zřízeného Katastrálného ústavu v :lilině náleží obnova katastru nemovitostí novým mapováním a přepracováním, revize dat v katastru, tvorba a obnova Státní mapy odvozené
I : ?OOO a skenování map velkých měřítek.
Uspěšně pokračuje budování slovenské geodynamické referenční
sítě (SLOVGERENET) v systému ETRS 89 s použitím technologie
GPS. Kromě geocentrických souřadnic 102 bodů byly určeny jejich
výšky přesnou nivelací a hodnoty tíže pomocí gravimetrů LaCoste
Romberg. Průměrná vzdálenost mezi těmito body je 15 km. Pro spojení evropských nivelačních sítí v rámci projektu UELN (Unified
European Levelling Network) byly poskytnuty geopotenciální diference mezi 250 vybranými body státní nivelační sítě a pro další evropský projekt EUVN (European Vertical GPS Reference Network)
byly vybrány 3 body z území Slovenské republiky.
V polovině roku 1997 byly dokončeny vektorové katastrální mapy
ve 247 katastrálních územích z celkového záměru realizace v 3524
katastrálních územích. Základní báze pro geografický informační
systém v rastrové formě je dokončována skenováním tiskových podkladů Základní mapy SR I : 10 000. Ve vektorové formě jsou k dispozici digitální Základní mapa SR I : 50 000 a I : 200 000 a Mapa
správneho rozdelenia SR I : 400 000.
Podle údajů státního rozpočtu na rok 1997 má být 6 % výdajů pokryto vlastními příjmy. V přímé působnosti ÚGKK SR pracuje 649
zaměstnanců, v metodicky řízených orgánech katastru nemovitostí
2300 zaměstnanců.

Zeměměřický úřad Slovinské republiky působí v podřízenosti ministerstvu životního prostředí a územního plánování. Kromě hlav-

ního úřadu v Ljubljaně má 12 regionálních geodetických správa 46
jejich detašovaných pracovišť. V roce 1996 vstoupil v účinnost zákon o zeměměřických činnostech, který definuje kompetence jednotlivých orgánů, podmínky pro provozování zeměměřických činností, způsoby jejich kontroly, a též ustavuje Komoru zeměměřičů.
V Zeměměřickém úřadě a podřízených orgánech pracuje 580 zaměstnanců, z nichž 27 % má vysokoškolské vzdělání. Ve státních
podnicích pracuje dalších 560 zaměstnanců, z nichž 301 má úřední
oprávnění. 88 % výdajů je kryto ze státního rozpočtu, 6 % z prostředků měst a obcí a 6 % z výsledků vlastní činnosti (příjmy). 75 %
kapacit detašovaných pracovišť je věnováno měřickým pracím v katastru nemovitostí (zejména pořizování geometrických plánů). Komputerizace při vedení písemného a mapového elaborátu katastru je
zaváděna zatím jen na několika detašovaných pracovištích. 10-15 %
katastrálních map ročně je digitalizováno za finanční spoluúčasti
obcí. Kromě pozemkového katastru je též budován zvláštní katastr
budova jejich částí jako technická báze pro zápis vlastnických a jiných právních vztahů. Jeho první etapou je tzv. Registr budov s minimem atributů, které však mají být v budoucnu podstatně rozšířeny.
V oboru topografického mapování pokračovala v roce 1996
údržba a obnova map v měřítku I : 5000 a I : 10 000 a v rozsahu 97
mapových listů bylo zahájeno nové topografické mapování
I : 25 000. Ve spolupráci s ministerstvem obrany se připravuje vydání mapy I : 50000 podle technických standardů NATO. Bylo dokončeno naplňování vektorové kartografické databáze I : 25 000 se
4 tematickými vrstvami, provedena kontrola kvality dat a topologická harmonizace. Zajímavým produktem je 114 listů topografické
mapy I : 1000 pobřežního pásma o šířce 200 m, které jsou doplněny
ortofotografiemi. Digitální model reliéfu v rastru 100m celého Slovinska byl doplněn o data z příhraniční oblasti Rakouska.

Zeměměřické činnosti ve státním zájmu jsou v kompetenci jednotlivých spolkových zemí. Úkoly na federální úrovni, jako např. topografické mapování v měřítkách I : 250 000 a menších, jsou plněny Spolkovým úřadem pro kartografii a geodézii ve Frankfurtu n.
Moh. (dříve IfAG); mapy pro potřeby obrany, respektující standardy
NATO, pak ve spolupráci s federálním ministerstvem obrany a podrobné mapy 30 velkých letišť ve spolupráci s federálním ministerstvem dopravy.
Zastřešující orgán zeměměřických správ spolkových zemí (Pracovní výbor zeměměřických správ zemí Spolkové republiky Německa - AdV) řídí jednotné zavádění tří hlavních informačních
systémů: ATKlS (úřední topografickokartografický informační
systém geografických dat), ALB (automatizovaná pozemková kniha)
a ALK (automatizovaná mapa katastru nemovitostí). Spolupracuje
s jinými mezinárodními vládními i nevládními organizacemi. Je pracovní skupinou Stálé konference ministrů a senátorů stojících včele
resortu vnitra v jednotlivých spolkových zemích a ve svobodných
městech Hamburgu a Brémách.
Zeměměřické úřady v jednotlivých spolkových zemích mají podobnou pracovní náplň: budování a modernizaci geodetických sítí,
topografické mapování, fotogrammetrii a dálkový průzkum Země,
tvorbu a vedení ATKlS, vydávání map v měřítkové řadě od I : 1000
do 1,1 mil., tvorbu cen a marketing geodetických dat a kartografických produktů, vedení katastru nemovitostí (kromě zápisu vlastnických a jiných práv) a inženýrskogeodetické práce. Udaje o počtu
a kvalifikaci zaměstnanců, výdajích a příjmech zeměměřických
správ 16 spolkových zemí přesahují prostor vymezený této zprávě.

Podrobné informace o činnosti Národního zeměpisného ústavu
(IGN) a Národního střediska geografické informace (CNIG) byly
publikovány v loňské zprávě. Obě instituce vyvíjejí činnost v resortu
ministerstva pro rozvoj. Položky výdajů a příjmů byly v letech 1995
a 1996 stejné: příjmy za produkty kartografie a geomatiky převýšily
výdaje o 88 %. V IGN pracuje 977 zaměstnanců a v CNIG pouze
37.

Rovněž o činnosti Státního zeměměřického úřadu byly publikovány podrobné informace v minulém roce. Hlavní úřad v Giivle je
podřízen ministru vnitra a má asi 1000 zaměstnanců, kteří se
kromě řízení celé služby vě.nují zejména sběru, zpracování a distribuci geografických dat. Usek katastru nemovitostí zaměstnává
1200 pracovníků na 90 detašovaných pracovištích. Zabývá se ze-
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jména katastrálním měřením, mapováním a vedením registrů katastru nemovitostí. Ve 23 okresech fungují samostatné katastrální
úřady, které však ve věcech rozpočtu podléhají hlavnímu úřadu
v G1ivle. Zvláštní součástí Státního zeměměřického úřadu je organizace Metria, která se svými 841 zaměstnanci v 52 místech působí jako komerční subjekt. Soustřeďuje geografická data a data
o nemovitostech, provádí geodetické výpočty, letecké snímkování
a mapovací práce, též pro potřeby územního plánování. Organizace Kartcentrum má 56 zaměstnanců a zabývá se publikováním,
distribucí a prodejem map z území Svédska i z celého světa. Odbor výzkumu a vývoje v G1ivle má 148 zaměstnanců, kteří řeší
problémy úřadu v oborech geodézie, fotogrammetrie, GlS, digitální tvorby map a dálkového průzkumu Země. Správní odbor
o 220 zaměstnancích zajišťuje financování, investiční vybavenost,
služby výpočetního centra a administrativní podporu. 35 % výdajů je pokryto státním rozpočtem, dalších 35 % dotacemi a 30 %
z vlastních příjmů.

Federální topografický úřad ve Wabern je podřízen ministerstvu
obrany a zodpovídá za stav základních geodetických sítí a tvorbu
a obnovu topografických map od měřítka 1 : 25 000 do I : I mil.
Všechna tato mapová díla jsou k dispozici i v digitální rastrové formě.
Do vektorové formy byl ~okončen převod 40 % map 1 : 25 000
a 100 % map 1 : 200 000. Vřad produkuje též řadu tematických map,
zejména pro potřeby turistiky a vytvořil atlas Svýcarska.
Úřad měl v roce 1996 175 zaměstnanců. 33 % výdajů bylo pokryto vlastními příjmy. V popředí pozornosti jsou projekty aplikací
technologie GPS pro navigaci vozidel (projekt SWIPOS) a pro podrobné geodetické určení polohy s centimetrovou až decimetrovou
přesností (projekt AGNES).

Geodetické a kartografické práce pro potřeby obrany, státní správy
a národního hospodářství vykonává v oboru geodetických sítí, topografického mapování a digitálních bází geografických dat vojenský orgán - Hlavní velitelství mapování. Pokračuje v budování sítě
asi 1000 stanic GPS na celém území státu (nyní dokončeno měření
na 300 stanicích). Pro skenování recentních pohybů zemské kůry
byla realizována absolutní gravimetrická měření na 13 bodech včetně
5 maregrafů.
Byla dokončena rastrová digitalizace tiskových podkladů topografické mapy 1 : 25 000 a zvládnuta technologie jejich obnovy pomocí filmplotru. Vrstevnicový obraz topografické mapy 1 : 250000
a I : 25 000 byl převeden do vektorového tvaru pro odvození digitálního modelu reliéfu.
Projekt Vmap/Level-l byl zahájen ortofotografickým překreslováním obrazových záznamů z družice spar a digitálním zpracováním dat v prostředí ARC/lNFO. Fotogrammetrické pracoviště bylo
vybaveno přesným skenerem, 8 digitálními fotogrammetrickými stanicemi a digitálním kartografickým zpracovatelským systémem.

Zeměměřické práce ve státním zájmu řídí Hlavní správa geodézie,
kartografie a katastru (Ukrgeodezkartografija), podřízená přímo
vládě Ukrajiny. Kromě toho provádí dohled nad zeměměřickými činnostmi ostatních (asi 1(00) právnických a fyzických osob a udílí
k těmto účelům oprávnění. Zaměstnává celkem 4200 pracovníků,
z nichž 50 % má vysokoškolské nebo střední odborné vzdělání. Mezi
podřízené orgány patří:
- Ukrajinský aerogeodetický podnik s 1200 zaměstnanci, kteří pracují na 7 regionálních pracovištích. Provádí geodetické práce v základních sítích, topografické mapování a údržbu základních map,
mapování pobřežního šelfu a Černého moře a některá pracoviště
též katastrální mapování,
- Ukrajinský státní výzkumný a výrobní ústav pro mapování měst
a geoinformatiku působí v 8 regionálních střediscích a soustřeďuje
se zejména na mapování ve velkých měřítkách a tvorbu GIS,

- Státní výzkumná a výrobní společnost Kartografija zajišťuje výrobu a distribuci základních, tematických a reliéfních map, atlasů
a glóbů pro potřeby veřejnosti a vzdělávání,
- Výzkumná a výrobní společnost Geosystema ve Vinici vyrábí pozoruhodné analytické fotogrammetrické přístroje a digitální fotogrammetrické stanice,
- Výzkumný a výrobní oddíl Poshuk ve Vinici vyrábí moderní geodetické přístroje a potřeby pro polní měřické práce,
- Státní experimentální opticko-mechanický závod ve Vinici má široký sortiment výrobků užité optiky pro geodety a veřejnost,
- Státní kartografický závod ve Vinici je největším svého druhu na
území bývalého SSSR a disponuje kompletním sortimentem kartografických výrobků.
V podřízenosti Hlavní správy geodézie, kartografie a katastru jsou
ještě 4 regionální pracoviště pro geoinformatiku a doněcký oddíl důlního měřictví, který zabezpečuje zeměměřické práce v důlní oblasti
Donbas.
Dosavadní hustota trigonometrických bodů (1 bod130 km2) se jeví
nedostačující a proto je záměr zřídit dalších II tisíc bodů, aby průměrná hustota činila I bod/2o-25 km2. Státní nivelační síť je vybudována až do lY. řádu (délka pořadů lY. řádu činí 300 tisíc km); přesto se začíná realizovat program její modernizace do roku 2007 se
zvláštním zřetelem k jejímu vyrovnání na základní výškové body na
hladině Černého moře a se sítěmi okolních států. Zhuštění gravimetrické sítě má za účel shromáždit data k dokonalejšímu vyjádření
průběhu geoidu na území Ukrajiny.
Celé území je pokryto topografickými mapami v měřítkové řadě
od I : 10 000 do 1 : 1 mil. Všechna města a průmyslové regiony mají
k dispozici mapy v měřítku I : 5000 a 1 : 2000 i větším, často s vyznačením průběhu podzemních inženýrských sítí. Připravuje se projekt vytvoření národní topografické databáze obsahující též digitální
topografické mapy. Ty jsou zatím k dispozici jen v měřítkách
1 : 200 000 a I : 500 000 v prostředí ArcINFO a MapINFO.
V roce 1996 bylo 52 % výdajů pokryto státním rozpočtem. 23 %
zaměstnanců je mladších než 30 let a jen 21 % starších než 50 let.
Odborné vzdělávání zabezpečuje Polytechnika ve Lvově, Státní technická univerzita stavitelství a architektury v Kyjevě a Sevčenkova
univerzita v Kyjevě (geografie a kartografie).

V geodetické praxi byl zásluhou Ordnance Survey (OS) uskutečněn
přechod od používání trigonometrických bodů původní sítě ke stanicím GPS, situovaným na snadno dostupných místech. Transformace souřadnic ze systému EUREF do národního systému OSGB36
s přesností okolo 2 m je prováděna zdarma, přesnější konverze pak
za úplatu.
V personálu OS je 750 topografů, kteří působí jednak v centrále
v Southamptonu,jednak na 80 externích pracovištích. Zabývají se sběrem digitálních topografických informací pro účely údržby a obnovy
map včetně využití fotograrnmetrických metod. Shromážděná data se
během noci přenášejí do centrály a ihned uplatňují v procesu údržby.
OS poskytuje uživatelům rozsáhlý sortiment geografických dat,
např. 25 mil. definičních bodů k poštovním adresám, správní hranice, digitalizované vrstevnice z map 1 : 50 000 a z nich odvozený
digitální model reliéfu s rastrem 50 m (totéž pro mapu I : 10 000
a rastr 10 m), silniční databázi OSCAR, vektorové mapy měřítek
1 : 250, 1 : 2500, I : 10 000 v digitální i grafické formě a podobně
produkty z map 1 : 25 000, I : 50 000, I : 250 000 a I : 625 000.
Kromě řady tematických map v analogové formě (zejména pro
všechny formy turistiky), byl vydán interakční atlas Velké Británie
na CD-ROM. Striktně jsou dodržována autorská práva ke kartografickým dílům vydaným v OS.
Přestože počet zaměstnanců OS klesá (1881 koncem roku 1996),
produktivita práce a odbyt produkce stoupá díky promyšlené organizaci a vyspělému marketingu. 93 % výdajů bylo pokryto vlastními
příjmy (plánováno bylo 83 %). Od listopadu 1997 budou na všech
pracovištích akceptovány standardy ISO 9000. Připravuje se přechod
všech dosavadních bází geografických dat na objektovou orientaci
s maximálním komfortem pro uživatele.
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ELlÁS, S.: Mapová zbierka v Státnom oblastnom archíve v Košiciach (informácia)
VLČEK, J.: Katastrálny ústav v Žiline a jeho úlohy (informácia)
ĎUNGEL, K.: Stredné odborné vzdelávanie v odbore geodézia, kartografia a kataster (informácia)

Kartografické listy - ročenka
Kartografickej spoločnosti SR

Ing. lán Pravda. DrSc .•
Geografický ústav SAV,
Bratislava

Kartografická spoločnosť (KS) Slovenskej republiky (SR) vydáva
od svojho založeni a (1993) okrem Spravodajcu (informačného
bulletinu) aj ročenku Kartografické Usty - KL (v spoluvydavatefstve s Geografickým ústavom - GU - SAV v Bratislave). Je to
zborník príspevkov vedeckého, odborného a informačného charakteru (s prezentáciou aj najlepších študentských prác), ktorý každoročne a bezplatne dostávajú všetci členovi a KS SR. Okrem toho
sa táto ročenka rozosiela asi 100 róznym inštitúciám, z toho asi
20 v SR, IO v ČR a 70 v ostatných štátoch sveta. Doteraz vyšlo
5 čísel.
Ročenka sa vydáva vo formáte B5 (17,5 X 25 cm). Jej rozsah
je spravidla 128 strán (len Č. 2 malo 156 s.). Na jej vydávanie je
zriadená Redakčná rada a malá redakci a, pozostávajúca z dvoch
nehonorovaných redaktorovo Autori sú prevažne členovia KS SR,
ale v každom čísle (okrem prvého) sú aj príspevky autorov zo zahraničia. Príspevky, ktorých býva v jednom čísle priemerne 16, sa
posudzujú (Iektorujú) a ich text dodaný autormi na disketách sa exportuje do editora Ventura Publisher, v ktorom sa upravuje do
konečnej podoby. Jednotlivé stránky zrkadlovo vytlačené na priesvitných fóliách sa odovzdávajú na ofsetovú tlač do kartoreprodukčného laboratória GÚ SAV, kde sa vykonávajú aj knihárske práce (Iepená vlizba). Náklad KL je spravidla 250 exemplárov - viac (500) sa tlačí len každý druhý rok, kedy sa ročenka
poskytuje účastníkom česko-slovenských kartografických konferencií.
Tematické zameranie príspevkov korešponduje so súčasným stavom v kartografii. Početnosť doteraz uverejnených príspevkov
(z celkového počtu 82) podfa vybraných tematík je nasledujúca:
- modelovanie, geografický informačný systém, digitalizácia - 21
(príspevkov),
- praktická kartografia - 13,
- teoretická kartografia - 9,
- všeobecné problémy - 7,
- fotogrametria a diafkový prieskum Zeme - 7,
- matematická kartografia - 6,
- tematická kartografia - 6,
- činnosť kartografických inštitúcií - 6,
- dejiny kartografie - 2,
- ekonomické problémy - 2,
- výchova kartografov - 2,
- kartografická terminológia - 1.
Najnovšie (piate) číslo KL venované aj účastníkom 12. kartografickej konferencie, konanej v Olomouci 16. až 18. 9. 1997, vyšlo
v roku 1997 s týmto obsahom:
MIKLOSíK, E-RYBANSKÝ, M.: Zákonité změny aktuálnosti obsahu topografických map
PRAVDA, J.: Dve interpretácie redigovania mapy
KONEČNÝ, M.-SVANCARA, J.: (A)percepce map vybranými skupinami populace
NI2NANSKY, B.: Mapa ako zdroj informácie
ČAPEK, R.: Globální střední zkreslení v mapách světa
MOJZES, M.: Transformácia súradnicových systémov multiregresnou analýzou
MARSíK, Z.: Digitální ortofoto - teoretické principy
MARKO, E-RAGALOVÁ, M.: Tvorba grafickej bázy údajov digitálnou fotogrametriou
SUKUP, K.: Využití fotogrametrie pro sběr dat
ZIMOVÁ, R.: K možnostem uplatnění prostorově lokalizovaných informací ve státním informačním systému ČR
HÁJEK, A.-HÁJEK, M.: Tvorba a obnova máp kartografickým soJtvérom RASCON
HU~ÁR, K.: Priestorové vzťahy medzi areálmi
KANOK, J.: Tvorba atlasů malých oblastí technologií GIS
SURINA, B.-JURÁNI, B.: Mapovanie pód a pódne mapy na Slovensku
SHEHU, A.: Kartografické aktivity v Albánsku
ELGR, R.: Charakteristiky vybraných počítačových technológií pre
potreby spracovania obrazových záznamov (študentská práca)

Šedesátiny doc. Františka Krpaty

Dne 1. března 1998 se dožívá šedesáti let doc. Ing. František Krpata,
CSc., docent na katedře vyšší geodézie a proděkan oboru "Geodézie
a kartografie" na Stavební fakultě ČVUT v Praze.
Střední průmyslovou školu zeměměřickou vystudoval v roce 1957
a vstoupil na tehdejší Zeměměřickou fakultu CVUT. Po pěti letech
vysokoškolská studia ukončil státní závěrečnou zkouškou 10. 5.
1962.
Po vojně začal pracovat v Geodetickém a topografickém ústavu
v Praze, kde setrval 5 let. Po restrukturalizaci resortu geodézie a kartografie se stal zaměstnancem podniku Inženýrská geodézie (lG)
v Praze, kde mohl dobře uplatnit jak své odborné, tak i organizační
schopnosti, neboť stál jako jeden z aktivních tvůrců u zrodu nově
vznikající "Technické mapy Prahy". Na závěr svého působení v lG
pracoval v oddělení technického rozvoje.
V prosinci 1968 nastoupil na katedru speciální geodézie Stavební
fakulty ČVUT, kde mu byla svěřena výuka geodézie pro stavařské
obory a výuka předmětu "Organizace geodetických prací" pro obor
geodézie.
Jeho zájem se v té době soustředil na nové typy geodetických
přístrojů a využití elektronických metod v jejich konstrukci.
V roce 1973 přešel na katedru vyšší geodézie, kde našel uplatnění
při výuce předmětu "Elektronické metody" v budování optické
a elektronické laboratoře. Nezřídka šlo o velice svízelnou činnost
limitovanou personálním obsazením katedry. Ing. E Krpata tak
byl nucen fungovat v laboratoři nejen jako pedagog, ale i jako
údržbář.
Vzdor nelehké situaci obhájil doc. E Krpata v roce 1981 kandidátskou práci na téma elektronického měření vzdáleností v geodézii; v roce 1985 pak byl jmenován docentem pro obor geodézie.
Na tomto oboru přednáší předměty "Elektronické metody v geodézii", "Aplikovaná optika" a "Integrované systémy v geodézii".
Získání pedagogické hodnosti docenta ovšem nepřineslo nijak výraznou změnu, nedostatek pomocného personálu ve výuce uvedených předmětů a hlavně pracovníků pro údržbu a provoz laboratoře stále trvá.
Přes všechny problémy s nedostatkem času se doc. E Krpata věnuje také publikační činnosti; uveřejnil řadu článků v odborných
časopisech. Odborná geodetická veřejnost ho zná rovněž z řady příspěvků na celostátních seminářích a z referátů z oblasti elektronických měření v geodézii.
Jeho pracovní zatížení se zvýšilo v roce 1993 jmenováním proděkanem oboru "Geodézie a kartografie" Stavební fakulty. K dosavadním povinnostem mu přibyla další práce s koordinací činnosti
4 geodetických kateder. Tím mu přibyla funkce s omezenou pravomocí vůči katedrám, ale s řadou povinností vůči vedení školy. Časově náročná je i reprezentace oboru při styku se zahraničními návštěvami. Jako proděkan malého geodetického oboru musí
obhajovat zájmy geodetů proti názorům velkých stavařských oborů.
To se projevuje názorovými střety v oblastech pro obor geodézie
tak závažných, jako jsou učební plány, nákup nových přístrojů, vybavení laboratoří, zavádění nových forem studia (bakalářské studium) a další.
Jednání s vedením školy, problémy s prosazováním profilu vysokoškolského studenta (prosazení výuky předmětu "Etika" do
učebních plánů, aby technická universita nevychovala jen tech-
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nicky zdatného, ale jinak omezeného člověka), a navíc střety s tendencemi prosazovat osobní nebo katedrál ní zájmy při jednáních
o celofakultních problémech, to vše je vyčerpávající každodenní
boj. Tyto problémy musí řešit v denních obrátkách pracovního
rytmu, přestože by raději věnoval čas filozofickým aspektům zrání
mladé technické generace, či otázkám morálky naší soudobé společnosti - otázkám, které jsou mu blízké a o které se dlouhodobě
zajímá.
Cistému člověku, pedagogu a příteli přejeme, aby si nic nedělal
z toho, že se dožil "SEDESATKY" a do dalších let si udržel svou
mladou energii!

Z DĚJIN GEODÉZIE, KARTOGRAFIE
A KATASTRU
628 - mnich Brahmagupta napsal spis "Bráhma - sphuta - siddhánta" (pravé učení Bráhmovo), zahrnující 20 kapitol z astronomie, aritmetiky, algebry a geometrie.
998 - zemřel Abúl-Wafá, vědec, završující arabskou trigonometrii. Zavedl všech 6 goniometrických funkci a sestavil tabulky
sinu a cosi nu po 15'.
1068 - nechal kníže Svjatoslavyč Hlib změřit po ledě šířku Kerčské zátoky. Roku 1792 byl nalezen tzv. Tmutorokánský kámen s textem, který dokládá toto první známé ukrajinské měření.
1268 - Přemysl Otakar II. se pokusilo soustavnou úpravu zemských měr. Pro nepřesné záznamy v kronikách se soudí, že
tento velkolepý normalizační čin byl odsouzen k neúspěchu
hned v počátcích.
1358 - cisař Karel IV. ustanovil při úřadu hor viničných místo stálého měřiče hor viničných.
1388 - jsou doloženy v Cechách tzv. urbáře, které poskytovaly přehled o závazcích poddaných vůči vrchnosti.
1518 - tiskař a lékař Jednoty českobratrské v Mladé Boleslavi Mikoláš Klaudyán, zvaný Kulha, vydalI. mapu Čech. Dřevořez zadal v Norimberku. autorem 2. mapy se stal roku
1568 německý evangelický kněz Johann Criginger z Chebska.
1528 - sekretář ostřihomského arcibiskupa Lazarus vydal mapu
Uher, na níž je zobrazeno i území Slovenska.
1708 - po dokončení mapy Uher byl pověřen vojenský inženýr
Johann Christoper Miiller vyhotovením map českých
zemí. 1712 (někdy udáváno 1716) vydal mapu Moravy
o 4 listech. Mapa Čech v měřítku 1 : 132 000 v Cassiniho zobrazení, používající astronomicky
určených
bodů, se skládala z 25 listů; byla dokončena 1720. Tato
na svou dobu unikátní mapa byla až do roku 1864 ut ajována. Mapy se staly podkladem tzv. 1. vojenského mapování.
1718 - byla v Praze založena Státní technická knihovna.
1748 - navrhl prof. Johann Tobias Mayer z Gottingenu ryskový
kříž. Rytinu na skle provedl Georg Friedrich Brander v Augsburgu.
1748 - I. května vstoupil v Cechách v platnost první rustikální katastr jako součást reforem císařovny Marie Terezie. Je též
nazýván 3. berní rulou. Práce na něm byly zahájeny ustavením rektifikační komise roku 1711. Katastr panské
půdy, tzv. Exaequatorium dominicale, vznikl roku 1713
na podkladě přiznávacích fassí. Cetné stížnosti a potřeba dalšího zdokonalení vedly roku 1757 ke zřízení 2. rustikálního
tereziánského katastru, tzv. 4. ruly, na podkladě "jenerální
revisitace". Na Moravě vznikl obdobný katastr pro rustikál
1749 a pro dominikál 1750. Generální revizitace proběhla
1751.
1808 - Charles Francois Beautems - Beaupré vyhodnocoval terén mysu St. Cruz na podkladě obrázků, získaných obkreslením obrazu na matnici kamery obskury. Jednalo se o předpověď fotogrammetrických postupů.
1808 - na podkladě rozkazu císaře Napoleona 1. byla ustavena komise pro mapování Francie v měřítku 1 : 80000 (tzv.
mapa generálního štábu; Carte ďÉtat - Maior). Komisi
vedl známý matematik a astronom Pierre Simone Laplace.
Práce byly zahájeny 1817, mapa sloužila za vzor mnoha
zemím.

1848 - zavedl právník Václav Merklas výrobu glóbů. Již následujícího rokuji předal Janu Felklovi, který v Roztokách u Prahy
založil specializovaný podnik na výrobu glóbů. (Někdy je za
rok přímého založení Felklova podniku udáván letopočet
1854.) Felklova firma se zařadila mezi největší světové producenty. Glóby (po kartografické stránce průměrné) byly vyráběny v 7 velikostech a 17 jazykových mutacích. Podnik,
který výrobu zastavil roku 1950 a zanikl 1952, produkoval
i telluria.
1858 - vydal v Praze prof. PhDr. Dr.tech.h.c Karel František Edvard rytíř Kořistka, vynikající topograf, kartograf a statistik, knihu ,,studien ňber di Methoden und Benňtzung
hypsometrischen Arbeiten". Shrnul v ní poznatky o své
metodě hypsometrie, v níž" volil různé barvy pro vrstvy výškové, které případně podstínoval, upustiv od dříve užívané
metody šrafování, aby mapa podávala plastiku forem územních". Téhož roku vydal významný Vrstevnicový plán
Prahy, v němž aplikoval tuto novou metodu znázornění
výškopisu.
1858-1868 - Aime Civiale jako prvý použil ve fotogrammetrii suché fotografické desky při výzkumu Alp a Pyrenejí.
1858 - lékař, aviatik, klasik umělecké fotografie Nadar (vlastním jménem Félix Tournachon) fotografoval pro měřické účely Paříž z balónu z výšky 520 metrů. Na našem
území první snímky ze vzduchu pořídil Jan Plischek roku
1906.
1858 - po tomto roce byla zavedena v západní části ostravsko-karvinského revíru Ottova revírní souřadnicová soustava. Jejím autorem je Ing. František Ott, měřič Severní dráhy Ferdinandovy. Osy revírní soustavy jsou rovnoběžné se
svatoštěpánskou katastrální soustavou. Počátek je posunut do
JZ rohu sekčního listu V'xIX.9.c.h. a osa +X je pro časté
používání kompasu obrácena na sever.
1868 - malíř Jakub Husník vynalezl světlotisk, který patří mezi metody tisku z plochy a představuje významné zdokonalení reprodukčních technik jemným podáním polotónů. Protože autor přenechal práva Josephu Albertovi z Mnichova, je tato
metoda nazývána také albertotypií.
1977/8 - 1. vydání dvousvazkové učebnice Wilhelma Jordana
"Lehrbuch der Vermessungskunde".
Stala se základem
mnohasvazkové, předními autory průběžně modernizované
světoznámé knihy, vydávané pod autorským označením
Jordan-Kneissl-Eggert.
1878 - byla založena na I. kongresu v Paříži Féderation Interna·
tionale des Géometres (FIG). Cinnost společnosti rozpracoval teprve 2. kongres roku 1910. Ceskoslovenská republika byla členem od roku 1927,její nástupnické státy CR a SR
jsou členy od roku 1993.
1878 - konstruktér Hensoldt zavedl mřížkový mikroskop (též:
stupnicový) se zvětšením 15-20X.
1888 - permanentní Komise pro mezinárodní měření Země
rozhodla v Salcburku o nutnosti sledovat kolísáni výšky
zemského pólu. Měření se za stejných podmínek zúčastnily hvězdárny v Praze, Strasburku, Berlíně a Potsdamu.
1898 - drážní geodet Nalenz sestavil metodu obloukových souřadnic pro rektifikace železničních oblouků na podkladě
měřených vzepětí. Velmi oblíbená, do nedávna použivaná
metoda dosáhla řady úprav, jejichž autory byli např.
Schramm, Jira, Hallade, Sístek, Corini, Linek.
1898 - za autora první letecké vícenásobné komory (v daném případě osmi násobné), je považován ruský důstojník R. J. Tile.
V roce 1904 obdobnou osminásobnou komoru konstruoval
Theodor Scheimpflug ve Vídni.
1908 - v rakouské monarchii byla založena Jednota úředně autorizovaných geometrů.
1908 - byl zaveden fotomechanický způsob reprodukce katastrálních map v Rakousku-Uhersku.
1908 - vyrobila firma Rudolf und August Rost ve Vídni prototyp
stereoautografu (původně autostereografu) npor. Eduarda
von Orel pro vyhodnocení polohopisu i výškopisu ze snímkových stereodvojic. Konstrukce byla zdokonalena firmou
Zeiss v letech 1909 a 1911. O stejné řešení se pokusil také
roku 1908, ale s menším úspěchem, por. Thompson z vojenské škole v Chathamu.
1908 - A. Schreiber zavedl do geodetické teoretické literatury vektorový počet v článku, publikovaném v časopise Zeitschrift
fůr Vermessungswesen.
1908 - bylo v Praze založeno dnešní Národní technické muzeum.
Bylo umístěno v salónku 1. patra Schwarzenbergského paláce na Hradčanech. V roce 1910 byla zásluhou Ing. Františka Fialy zřízena zeměměřická skupina. Sbírkám věnoval
108 přístrojů, 65 map a 47 spisů.
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1918 - profesor Vysoké školy technické v Bmě Bohumil Kladivo
stanovil referenční tíhový bod pro Československo v Bmě.
Roku 1926 ho připojil za použití čtyřkyvadlového přístroje
na Postupim, o dva roky později na Vídeň.
1928 - slečna Zdenka Nováková z Olomouce "složivši státní
zkoušku na Českém vysokém učení technickém v Praze,
vstoupila jako česká žena první z řady zeměměřičských pracovníků".
1938 - byla dokončena konstrukce tzv. dvoukruhových teodolitů
(tj. s podvojnými stupnicemi kruhů) Kem, typ DK, DKM,
navržených H. Wildem. U těchto přístrojů byly použity pouze
2 stavěcí šrouby pro dodržení konstantní výšky (horizontu)
přístroje.
1938 - Carlson objevil princip elektrografie, přenos barvy působením elektrostatických si!. Roku 1940 vznikla v rámci filmové společnosti The Rank Organization společnost Rank
Xerox Ltd., zabývající se výrobou přístrojů pro elektrografii neboli xerografii (xérós = řecky světlo). Saze dehtu, elektrostaticky ulpělé v místech čar předlohy, byly fixovány teplem.
1938 - americký podnik RCA zkonstruoval radiolokační systém
SHORAN pro navigaci a navádění letadel na cíl. Geodetické
využití navrhoval 1943 Carl I. Aslakson,- došlo k němu však
až po válce při fotogrammetrickém mapování a při měření
trilateračních sítí. Z nich nejrozsáhlejší byla kanadská síťz let
1949-1957, budovaná podle projektu Johna Ear1a Rosse.

1948 -

1958 -

1968 1988 -

Zdokonalením vznikly systémy HIRAN (1963) a SECOR
(1964).
švédská firma AGA dokončila prototyp prvního elektronického světelného dálkoměru s dosahem 35 km, jehož konstruktérem byl Erik Bergstrand. vývojové práce byly zahájeny 1941, výroba geodimetru (Geodetic Distance Meter)
NASM 2A roku 1949. Modulace byla prováděna článkem
J. Kerra, po roce 1955 modulátorem s křemenným krystalem
A. Bjerhammara. Tímto přístrojem byla zahájena etapa automatizace geodetických prací.
Američané Char1es Hard Townes a Artur Leonard Schawlow
objevili princip laseru. První heliumneonový laser konstruoval 1960 T. H. Maiman. V roce 1962 sovětští vědci Nikolaj Gennadijevič Basov a Alexander Michajlovič Prochorov
objevili polovodičový laser. Oba typy se využívají jako zdroj
koherentního monochromatického záření i v konstrukci geodetických přístrojů.
Reg Elta 14 závodů Zeiss Oberkochen se stala I. kompaktní
totální stanicí.
v rámci Mezinárodní unie geodetické a geofyzikální (IUGG)
byla založena Mezinárodní služba pro rotaci Země (IERS),
která vypracovala mezinárodní terrestrický referenční systém (ITRS).
Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
FSv ČVUT v Praze
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Připojovací tíhové měření gravimetrem LaCoste Romberg
na bodě České gravimetrické sítě Svitavy

Příprava bodu Svitavy Geodynamické sítě ČR
pro tíhová měření

Foto:
Ing. Jaroslav Trakal, Zeměměřický úřad, Praha

