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Kombinované použitie metód najmenších štvorcov, najmenšej sumy absolútnych hodnot opráv a MINIMAX

Remarks to the Accuracy 01 GPS Technology with Very Short
Bases

Geodetický a kartografický
2 obr., 8 tab., lit. 9

Geodetický
227-231,3

obzor, 40, 1994, č. II, str. 221-226,

Na príkladoch je ukázaná možnosť kombinovaného vyrovnania. Metóda najmenších štvorcov (MNŠ) je základný postup,
ktorý opakovane použitý s postupným menením váh, sa dá
upraviť na metódu najmenšej sumy absolútnych hod nót opráv
(MNAS) a metódu MlNIMAX. Potvrdili sa známe prednosti
MNAS. Pri Helmertovej transformácii, po vylúčení nestabilných bodov, sa dosiahli prakticky zhodné výsledky všetkými
porovnávanými metódami (MNŠ, MNAS, MINIMAX).

a kartografický
obzor,
fig., 7 tab., II ref.

40,

1994, No.

II,

pp.

Observation and reduction of GPS campaign Koštice - 93 on
a calibration base. Verification of technologies of observation
and reduction most ly with regard to combining the receivers
from different production (Trimble. Geodimeter, Ashtech) that
was planned to be applied in the GPS DOPNUL campaign to
denSlfy the Czech zero order spatial reference network CSNULRAD. Very good correspondence of GPS results with c1assical terrestrial survey was found.

528.489: 342: 347.235.11
528.088.3: 528.344: 629.783 GPS
NOVÁK, P.-KARSKÝ,

G.-SKOŘEPA,

LANG. J.

L.

K přesnosti technologie G PS na velmi krátkých základnách

Staking-Out
01 Lands

Geodetický a kartografický
3 obr., 7 tab., lit. II

Geodetický a kartografický
232-233, 3 ref.

obzor, 40, 1994, č. II, str. 227 -231,

Zaměření a vyhodnocení kampaně GPS Koštice - 93 na kal ibrační základně. Ověření měřické a zpracovatelské technologie, především s ohledem na kombinaci přijímačů různých výrobců (Trimble, Geodimeter a Ashtech), jež měla být použita
při kampani GPS DOPNUL, zhušťující českou prostorovou referenční síť nultého řádu CS - NULRAD. Velmi dobrá vnější
shoda výsledků měření GPS s výsledky pozemních měření.

01 Boundaries Based on Maps 01 Former Cadastre
obzor.

40,

1994, No.

I I. pp.

Resloration and staking-out of original proprietary boundaries
of parcels that do not exist in terrain at present. Accuracy confrontation of original mapping with results of a new cadastral
map obtained by survey in 1970. Problems of staking-out of
boundaries of lots in forests which are being restitued to their
owners.

528.14
528.489: 342: 347.235.11

CEBECAUER,

LANG, J.

Utilisation combinée de méthodes des plus petits carrés, de la plus
petite somme de valeurs absolues des corrections et MINIMAX

Vytyčování hranic na podkladě map bývalého pozemkového katastru v měř. 1:2880
Geodetický a kartografický
lit. 3

obzor, 40, 1994, č. II, str. 232-233.

Obnovování a vytyčování původních vlastnických hranic pozemků, které v současné době v terénu neexistují. Konfrontace
přesnosti původního mapování s praktickými výsledky dosaženými v nové katastrální mapě získané mapováním v r. 1970.
Problematika vytyčování hranic restituovaných lesních pozemků.

D.

Geodetický a kartografický obzor, 40, 1994. No II. pages
221-226. 2 illustrations. 8 planches, 9 bibliographies
La possibilité de compensation combinée est démóntrée par des
exemples. La méthode des plus petits carrés (MNŠ) est le procédé de base, qui. utilisé de nouveau avec changement progressif
des poids. peut-ětre modifié en méthode de la plus petite
somme de valeurs absolues des corrections (MNAS) et en méthode MINIMAX. Les avantages connus de MNAS ont éto
prouvés. Durant la transformation de Helmert, apn:s élimination des points instables, on a obtenu des résultats pratiquement
identiques par toutes les méthodes de comparaison (MNŠ,
MNAS. MINIMAX).

528.14
CEBECAUER,

528.088.3: 528.344: 629.783 GPS

D.

Combined Application 01 Least Square Method, Least Sum 01
Absolute Values 01 Corrections and MINIMAX
Geodetický a kartografický
obzor,
221-226, 2 fig., 8 tab., 9 ref.

40,

1994, No.

II,

pp.

Chances of combined adjustment are demonstrated on examples. Least square method represents the fundamental procedure applied together with successive alternation of weights in
iterations. It should be modified to the method of least sums of
absolute values of corrections and to MINIMAX. The wellknown merits of the method of sums of absolute values were
proven. In Helmert transformation and after elimination of unstable points results that were effectively equal to all compared
methods (least squares, least absolute sums and MINIMAX)
were obtained.

NOVÁK, P.-KARSKÝ.

G.-SKOŘEPA,

L.

Précision de la technologie G PS (Systéme global de positionnements) utilisée sur bases trés courtes
Geodetický
227-231,3

a kartografický obzor, 40, 1994, No I I. pages
illustrations, 7 planches, II bibliographies

Orientation et évaluation de la campagne G PS Koštice - 93
sur base ďétalonnage. Vérification de la technologie ďarpentage et ďélaboration, surtout du point de vue combinaison de
récepteurs provenant de différents fabricants (Trimble, Geodimeter et Ashtech). qui devaient ětre utilisés pour la campagne
GPS DOPNUL. resserant le réseau spatial de référence tchěque
du degré nul CS-NULRAD. II ya une trěs bon ne concordance
extérieure de résultats ďarpentage GPS avec les résultats des arpentages terrestres.

528.489: 342: 347.235.11
LANG,

528.14

J.

)J,.

UEIiEUAYEP,

Jalonnement
des frontieres
tre li I'echelle de 1 :2880
Geodetický

a kartografický
bibliographies

232-233,3

li la base de cartes

de I'ancien

40, 1994, No

obzor,

I\,

cadaspages

Rétablissement
et jalonnement
des frontiéres
de fonds, en possession de propriétaires
originaires,
qui n'existens
actuellement
plus sur le terrain.
Confrontation
de la précision
du levé ďorigine avec les résultats
pratiques
obtenus
dans la nouvelle
carte
cadastrale,
élaborée
par levé réalisé en 1970. Problématique
de
jalonnement
des frontiéres
relatives
aux biens forestiers
restitués.

KOMOHHHpOBaHHoe npHMeHeHHe MeTOIlOB HaHMeHbWHX KBaIlpnoB,
HaHMeHbweií CYMMbI aOCOJ1IOTHblX 3Nl1'1eHHií nonpaBOK H MINIMAX
reOlle311~ecKl1ií 11 KapTorpa<lll1~eCKl1ií
CTp. 221-226, 2 pl1c., 8 Ta6., JlI1T. 9

0630lJ,

40, 1994, No II,

Ha npl1MepaX
nOKa3aHa B03MOlKHOCTb KOM611HI1pOBaHHoro
ypaBHI1BaHI1~.
MeToll
Hal1MeHbWI1X KBallpaTOB
(MHK)
~BJl~eTC~ OCHOBHblM cnoc060M,
KOTOpblií npl1 nOBTopHOM
npl1MeHeHl111 c nOCJlell0BaTeJlbHblM
113MeHeHI1eM Beca MOlKeT
6blTb npe06pa30BaH
B MeTOll Hal1MeHbWeií CYMMbl a6COJllOTHblX 3Ha~eHl1ií nonpaBoK (MHAC)
11MeTOll MINIMAX.
IiblJlI1
nOllTBeplKlleHbl
113BeCTHble npel1MYlllecTBa
MHAC.
npl1
TpaHc<j>opMal1l1l1 reJlb\lepTa
nOCJle I1CKJlIO~eHI1~ HeCTa6I1JlbHblX
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(MHK, MHAC,
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npl1MeHeHl111
MINIMAX).
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Kombinierte
Anwendung
der· Methoden
der kleinsten
Quadrate,
der kleinsten Summe der absoluten
Korrektionswerte
und der Methode MINIMAX

40, 1994, Nr.

Geodetický

a kartografický
obzor,
221 ~ 226, 2 Abb., 8 Tab., Lit. 9

II, Seite

528.088.3: 528.344: 629.783 GPS
HOBAK,

An Beispielen
wird die Mčglichkeit
der kombinierten
Anwendung gezeigt.
Die Methode
der kleinsten
Quadrate
(M KQ) ist
das Grundverfahren,
das bei wiederholter
Anwendung
mit sukzessiver Gewichtiinderung
auf die Methode
der kleinsten
Summe der absoluten
Korrektionswerte
(MKAS)
und auf die Methode MINIMAX
adaptiert
werden kann. es haben sich die bekannten
VorzUge der Methode
MKAS bestiitigt.
Bei der Helmert-Transformation,
nach
Ausschaltung
instabiler
Punkte,
wurden
praktisch
identische
Ergebnisse
mit allen verglichenen
Methoden
(MKQ, MKAS, MINIMAX)
erzielt.

n.-KAPCKVI,

r.-CKOPWEnA,

reOlle311~ecKl1ií 11 KapTorpa<j>l1~eCKl1ií 0630p,
CTp. 227 -231, 3 pl1c., 7 n6., JlI1T. II

Jl.

40, 1994, No II,

V13MepeHI1~ 11Ol1eHKa aKl1l111GPS KOWTl1l1e - 93 Ha KaJll16pa11110HHOM6a3l1ce. Ol1eHKa TeXHOJlOrHl1 113MepeHI1ií 11o6pa60TKI1, npelKlle Bcero c y~eToM KOM6I1Hl1pOBaHI1~ npl160pOB pa3HblX np0l13BOll11TeJleií (Trimble,
Geodimeter
11Ashtech),
KOTOpble 110JllKHbl 6blJll1 6blTb npH\leHeHbl
npH aKl1HH G PS DOPNUL no crYllleHHIO ~ewcKoií npocTpaHcTBeHHoií
I1CXOllHOií
ceTH HYJleBOrO KJlaCCa CS-NULRAD.
Becb~la npHeMJle\10e
BHeWHee CXOllCTBO pe3YJlbTaTOB H3MepeHHií GPS c pe3YJlbTaTa\1H Ha3eMHblX H3HepeHHií.

528.088.3: 528.344: 629.783 GPS
NOVÁK,

P.~KARSKÝ,

Zur Genauigkeit
Geodetický

227 -231,

G.-SKOŘEPA,

des GPS-Verfahrens

a kartografický
obzor,
3 Abb., 7 Tab., Lit. II

L.
auf sehr kurzen

Basen

40, 1994, Nr.

II,

Seite

Die Messung
und Auswertung
der GPS-Kampagne
Koštice 93 auf der Eichbasis.
Die Testung des Mess- und Bearbeitungsverfahrens,
vor allem mit RUcksicht
auf die Kombination
der
Empfiinger
verschiedener
Erzeuger
(Trimble,
Geodimeter
und
Ashtech),
das bei der GPS-Kampagne
DOPNUL,
die das tschechische
riiumliche
Bezugsnetz
der Nullordnung
CS - NULRAD verdichtet,
angewendet
werden sollte. Eine sehr gute iiussere Ubereinstimmung
der Ergebnisse
der GPS-Messungen
mit
den Ergebnissen
der terrestrischen
Messungen.

528.489: 342: 347.235.11
JlAHr,

CI.
1:2880 oblBwero

3eMeJ1bHOrO Ka-

reolle311~eCKl1ií 11 KapTOrpa<j>l1~eCKl1ií 0630P,
CTp. 232-233, JlI1T. 3

40, 1994, NO I I,

Pa30HBKa
llaCTpa

rpaHHIl no KapuM

BOCTaHOBJleHl1e 11 pa3611BKa nepBOHa~aJlbHblX c06cTBeHHI1~eCKI1XrpaHl1l1 y~acTKoB, KOTopble B HaCTo~wee Bpe\1~ Ha \1eCTHOCTI1He cywecTBYIOT. CpaBHeHl1e TO~HOCTI1nepBOHa~aJlbHOií
Cbe~IKI1 c pe3YJlbTaTa\111 nOJly~eHHbIMI1 npl1 npl1\1eHeHI1I1 HOBoií KailCTpOBOií KapTbl 113rOTOBJleHHOií Ha OCHOBe Cbe\lKI1
B 1970 r. np06JleMa
pa3611BKI1 rpaHl1l1 JleCHblX y~acTKoB B03BpaweHHblx B npol1ecce pecTI1TYl1l1l1.

528.489: 342: 347.235.11
LANG,

J.

Grenzabsteckung
Grundkatasters

auf der Grundlage
im Massstab
1:2880

Geodetický

a

232-233,

Lit. 3

kartografický

obzor,

der Karten

des ehemaligen

40, 1994, Nr.

II,

Seite

Erneuerung
und Absteckung
der ursprUnglichen
Eigentumsgrenzen der GrundstUcke,
die gegenwiirtig
im Terrain nicht existieren.
Konfrontation
der Genauigkeit
der ursprUnglichen
Aufnahme
mit den praktischen
Ergebnissen,
die in der neuen
durch die Aufnahme
im Jahre 1970 hergestellten
Katasterkarte
erzielt wurden.
Problematik
der Grenzabsteckung
restituierter
WaldgrundstUcke.

RATIBORSKÝ, J.: Vyrovnání polygonového pořadu metodou nejmenších čtverců
NEMEC, Š.: Základné funkcie kapitálového trhu
a obchodovanie s akciami subjektov geodézie
a kartografie v Českej a v Slovenskej republike
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Doc. Ing. Dulan Cebecauer, CSC.,
katedra geodézie Stavebnej fakulty V~DS v Žiline

Kombinované použitie metód
najmenších štvorcov, najmenšej
sumy absolútnych hodnot opráv
a MINIMAX

V prípade p = I sa účelová funkcia (I) zmení na MNAS
(LI - norm)
V odbornej geodetickej praxi sa ako metóda vyrovnania
skoro bez' výnimky [I] používa metóda najmenších
štvorcov (MNŠ). Jej aplikácia má svoje prednosti - je
jednoduchá (v podstate vždy ide o riešenie sústavy lineárnych rovníc), prepracovaná, ale má tiež nedostatky nie vždy sú splnené predpoklady na jej použitie (nejde
vždy len o náhodné veličiny) a v niektorých prípadoch
dochádza ku skresleniu výsledkov ako dosledok prítomnosti odl'ahlých meraní, tzv. "rozmazávanie". Tieto
sa dajú síce vylúčiť testovaním vstupných údajov, ale
nie vždy. SÚ situácie, kde ani prípadným testovaním nevieme takéto údaje zo vstupného súboru vylúčiť. Najma
pre tento druhý dovod sa ako variantné riešenie objavili
v geodézii v posledných dvoch desaťročiach robustné
odhady. Z nich je najznámejšia metóda najmenšej sumy
absolútnych hodnot opráv (MNAS). Ich prednosťou je
"odolnosť" k odl'ahlým vstupným údajom [I], najma pri
malom počte vstupných údajov (n < 10) [2]. Treťou metódou, ktorá sa začala variantne používať, najma pri
transformáciach lokálnych sietí, je metóda MINIMAX.
Jej prednosťou je, že minimalizuje maximálnu opravu
(odchýlku) a všetky zostávajúce sú menšie ako táto, alebo presne také isté. Nedostatkom oboch variantných
metód, MNAS a MINIMAX, boli donedávna pracné
výpočty metódami lineárneho programovania - simplexovou metódou. Tieto problémy zanikli objavením
nových iteračných postupov, ktoré využívajú klasickú
MNŠ [3, 4]. V príspevku chceme poukázať na niektoré
geodetické aplikácie kombinácií týchto metód vyrovnania. MNŠ používame ako základný postup na aplikáciu
MNAS a MINIMAX. Využijeme robustnosť MNAS
a vylúčime zo vstupných údaj ov odl'ahlé merania.
Z takto upraveného súboru vstupných údajov metódou
MINIMAX odhadneme parametre transformácie. Porovnaním všetkých troch metód vyrovnania analyzujeme rozdiely vo výsledkoch vyrovnania.

p(v;)

=

L" Iv;1

= min.

i= I

a nakoniec v prípade p = 00 sa účelová funkcia (I) zmení na metódu MINIMAX (alebo tiež Čebyševova metóda, Loo - norm)

pre ktorú platí, že najvačšia oprava (jej absolútna hodnota) je minimálna

MNAS považujeme za robustnú. Robustnosť sa zjavne
prejaví pri malom počte vstupných údajov (n < 10). Pri
vačšom počte vstupných údajov dostaneme prakticky
rovnaké výsledky ako MNŠ [2]. Čo sa týka robustnosti,
je metóda MINIMAX protikladom MNAS. Preto, akju
chceme aplikovať, vstupný súbor údajov musí byť
"očistený" od odl'ahlých údajov a hrubých chýb.
Pri metóde MINIMAX rovnako ako pri MNAS ide
o tzv. matematicky nejednoznačné odhady, ako dosledok nie striktnej konvexnosti p-ríslušného priestoru riešenia a teoreticky sú možné alternatívne optima [4], ktoré sa dajú obísť [5].
Okrem klasických riešení MNAS a metódy MINIMAX, najdenie minima simplexovou metódou, jestvuje
elegantné riešenie, ktoré spočíva v opakovanom použití
MNŠ s postupným menením váho V prvej iterácii priradíme všetkým vstupným údajom váhu p = I. V ďalších
iteráciách budeme váhy počítať zo vzťahov
K _

p;-~

I

pre MNAS a
V ďalších úvahách sa budeme venovať len v úvode spomenutým trom metódam MNŠ, MNAS, MINIMAX.
Pri optimalizačných
úvahách sa často vychádza
z účelovej funkcie typu

pf = pK-Ilvf-11
pre metódu MINIMAX,

kde K označuje číslo iterácie.

Výpočet ukončíme, ak

I

p(v;)

=

CtIIV;!P) P = min.,

Parameter p určuje špeciálny typ účelovej funkcie.
V prípade p = 2 to vedie na MNŠ (L2 - norm)

p(v;)

=

Cti V;)

I

2

= min.

kde [;je vopred stanovená hodnota. Z praktického hl'adiska je vhodné, aby výpočet na PC "nezdegeneroval",
obmedziť vel'kosť váh vypočítaných podl'a (5, 6) napr.:
1.10-6 < p < 1.106•
Na prednosti a nedostatky jednotlivých metód, spomínaných v úvode, sa pokúsime poukázať v nasledujúcom umelom elementárnom príklade.
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Príklad: Dížka bola merana komparovaným ocel'ovým
pásmom 7krát. Uvádzame redukované dížky o hodnotu
Xo = 29,000 m v mm: LlXi = 4,3, 12,7, 1,6,2. Pre použité ocel'ové pásmo a stredné podmienky merania poznáme základnú strednú chybu m = 3,5 mm. (Stredná chyba je stanovená pre jedno položenie 30 m pásma). Testovaním vylúčme prípadné odl'ahlé merania, vypočítajme charakteristiky polohy a premenlivosti')' "), ,••).

Pokúsme sa analyzovať a komentovať tabul'ky I a 2.
Meranie Č. 3 viditel'ne vybočuje zo súboru meraných dÍžok. Na testovanie využijeme jednoduché testovacie
kritérium. Za odl'ahlé budeme považovať to meranie,
ktorého oprava prekročí hodnotu dvojnásobku základnej chyby (Ivil > 2m). Z tabul'ky I je vidieť, že pri MNŠ
I v31 = 7 = 2m ide o krajný prípad a meranie musíme
v súbore ponechať. Pri MNAS je IV31 = 8 > 2m a meranie zo súboru vylúčime. Ak porovnáme charakteristiky
polohy, vidíme, že odl'ahlé meranie X3 "pritiahlo" aritmetický priemer (MNŠ) k sebe, naopak hodnotu mediánu (MNAS) neovplyvnilo. V tomto spočíva hlavná
prednosť MNAS pred MNŠ, poskytuje objektívnejšie
výsledky v malých súboroch (n < 10), a vtedy, ak sú
v súbore vstupných údajov také odl'ahlé merania, ktoré
testovanim nevieme jednoznačne vylúčiť a musíme ich
v súbore ponechať. O metóde MINIMAX je všeobecne
známe, že je antirobustná. Potvrdzuje to aj tento prípad, odl'ahlé meranie ešte výraznejšie ako MNŠ skresl'uje charakteristiku x MM a tzv. "rozmazávanie" je vidieť na hodnotách opráv.
V tabul'ke 2 je upravený súbor bez vylúčeného merania Č. 3, LlX3 = 12 mm. Všetkými troma sposobmi sme
dostali prakticky zhodné výsledky. Zhodujú sa navzájom opravy, charakteristiky presnosti i polohy. Treba
však upozorniť, že hodnota mediánu x M = 3,83 nie je jediným riešením. V aplikáciach Helmertovej transformácie, na ktoré poukážeme, takáto situácia nemože prakticky nastať [4, 5]. Tento jednoduchý príklad vyrovnania
priamych meraní názorne dokumentuje prednosti a nedostatky porovnávaných metód vyrovnania.

3. Helmertova transformácia
a MINIMAX

metódami MNAS

č.
m.

MNŠ
L1Xi=

Vi

Xi-~)

= L1x

polohy rozumieme: aritmetický priemer
(MNAS, t.j. hodnota, ktorá leží v strede, ak merania zoradíme podl'a vel'kosti) a XMM = (xmax +
Xmin) : 2, t.j. priemerná hodnota z maximálnej
a minimálnej
hodnoty (MINIMAX).
XM

Charakteristikou
je
pri
MNŠ
stredná
chyba
m = ~Ivv:(n-I),
pri MNAS a metóde MINIMAX niečo
podobné ako "odhad priemernej chyby" m' = IIvi : (n - I).
**)

***) V tomto prípade - párny počet meraní, je hodnota mediánu XM = 3,83 pretože sme ho vypočítali MNAS s využitím
MNŠ s postupným menením váho Mediánom vo všeobecnosti
móžu byť všetky reálne čí~la z intervalu x M E O, 4), teda nekonečne mnoho a všetky splňajú podmienku (3).

-

MNAS
L1Xi

Vi

=

[mm}

L1XM -

MINIMAX
L1Xi

Vi

= L1XMM

-

L1x

[mm}

I

4

1,00

0,00

2.50

2

3

2.00

1.00

3.50

3

12

EZ:ill

4

7

5

I

4,00

6

6

- 1.00

7

2

3.00

2.00

4.50

5.00

4.00

6.50

3,74

3,17

3,75

~

-2,00

charakteristika
polohy *
charakteristika
premenlivosti **

~

-3.00

-0.50

3.00

~

-2.00

0.50

Opravy
MNŠ

Č.

m.

L1Xi=

V,

Xi-~)

= L1x

-

MNAS
L1xi

V,

= L1XM

[mm]
I

4

2

3

4

7

5

I

6

6

7

2

-

MINIMA X
L1Xi

Vi

=

XMM

-

L1x

[mm]
-0,17

-0,17

0,83

1,00

-3,17

2,83

-3,00

2,83

-2,17

charakteristika
premenlivosti **

0,00

0,83

-3,17

charakterístika
polohy
*

Helmertova transformácia roznorodých súradnic MNŠ
je v geodetickej praxi vel'mi často používaná pri overovaní siete vzťažných bodov pri meraní vodorovných posunov, pri transformácii bodov určených globálnym sy-

*) Charakteristikami
(x) (MNŠ), medián

Opravy

3,00

-2,17

-2,00

1,83

1,83

2,00

3,83

3,83***

4,00

2,32

2,20

2,20

stémom určovania polohy (GPS), pri transformácii fotogrametrických súradníc a pod. Využitím MNAS predpokladáme napr. spol'ahlivejšie odhalenie nestabilných
vzťažných (alebo iných) bodov [6] a pri použití metódy
MINIMAX - minimalizáciu krajných odchýlok a rovnomernejšie rozdelenie odchýlok [4, 7]. To má význam
najma vtedy, ak nasleduje ďalšia práca so súradnicami.
Pre Helmertovu transformáciu MNŠ s použitím váh,
t.j. v takej úprave aby sme mohli tento základný vyrovnávací postup využiť v ďalších iteráciach s postupným
menením váh, budú východiskom rovnice opráv:
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vZŤAiNY

BOD

POZOROVANY BOD

kde značí

VÚ,

V li

Xi, Y,
Xi,Yi

opravy,
staré súradnice,
nové súradnice pred transformáciou,
nové súradnice po transformácii,
súradnice začiatku novej sústavy
v starej sústave,
hl'adané transformačné koeficienty.

Po úprave rovníc opráv, zostavení a vyriešení normálnych rovníc tak, aby bola splnená podmienka MNŠ
L pvv = min., dostaneme
a = LpXrXr

LPX;

+ LPYrYr
+ LPY;'

b = LpYrxr
LPX;

+ LpXrYr
+ LPY;

+

I

I'

• j'
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I

,

• i-1
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I
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\
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1,5 až 2,0 m, s pevne zabudovanou upevňovacou skrutkou. Druhým je aplikácia pri meraní zosuvu v Okoličnom polámou metódou (obr. 2).
Trojuholníkový reťazec (obr. 1) tvorí vzťažný systém
na meranie kváziabsolútnych priestorových zmien kol'aje. Východiskom na výpočet polohových posunov je
overenie stability vzťažných bodov. V nasledujúcich tabul'kách (3 až 8) je prehl'ad výsledkov transformácií vypočítaný jednotlivými metódami. Transformované je 2.
etapové meranie - október 1993 na I. etapové meranie
- máj 1993.

kde X" Y" X" Yr sú súradnice redukované na ťažiská.
Toto fundamentálne riešenie MNŠ opakované použité postup ne s menenými váhami podl'a (5, 6) poskytujú
odhady transformačných parametrov a, b MNAS, resp.
metódou MINIMAX. Do vzťahov (5, 6) vstupuje celková oprava
Vi

• j

I

I

/

\
.P; \
'\
)

.

\)

Taká je obvykle používatel'ská požiadavka, aby sa
minimalizovali, resp. posudzovali celkové opravy (odchýlky). Možné je aj iné riešenie, vypočítať nové váhy
(5, 6) pre každú súradnicu osobitne [4).
Kombinované použitie MNAS a metódy MINIMAX
a ich porovnanie si ukážeme na konkrétnych príkladoch. Prvým je overenie stability vzťažných bodov tvoriacich trojuholníkový reťazec na experimentálnom úseku v blízkosti železničnej stanice Bytčica pri Žiline (obr.
I). Vzťažnými bodmi sú piliere, stabilizované v hÍbke
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y

č. b.

MNŠ

2. etapové meranie

I. etapové meranie
X

X

Y

MNAS

Vr

V,

V

FI

644,9481

602,7789

644,9359

602,7610

3,3

1,7

3,7

F2

638,8950

563,0545

638,8856

563,0430

--0,1

0,0

0,1

F3

603,4652

568,6102

603,4590

568,6000

0,9

F4

598,3384

528,8251

598,3377

528,8176

-5,4

F5

548,5956

537,3759

548,5971

537,3721

-1,6

F6

546,7400

500,0000

546,7400

500,0000

-1,2

F7

500,0000

500,0000

500,0000

500,0000

-0,7

č.
b.

3,7

0,1

0,1

-0;1
1,3

V,

v\-

V

č.

1,4
5,4

-1,7

2,3

-0,8

-1,1

1,4

-1,2

1,7

-0,4

-0,2

0,5

4,1

5,4

1,8

5,6

1,5
2,6

2. etapové meranie
x

y

b.

[mm]

[ml

-0,6

-5,1

MNAS -

x

V,

V

V,

[mm]

[ml

1,5

2,7

FI

(644,9447)
644,9456

(602,7776)
602,7778

2,5

1,1

2,7

0,0

1,3

F2

(638,8951 ) (563,0544)
563,0543
638,8958

0,8

0,2

0,8

-0,6

0,6

F3

(603,4639)
603,4642

(568,6108)
568,6109

1,0

-2,4

- 1,3

2,7

F4

(598,3435)
598,3435

(528,8233)
528,8230

-5,1

-2,0

-0,6

2,1

F5

(548,5964)
548,5960

(537,3770)
537,3770

-0,4

3,6

F6

(546,7404)
546,7398

(500,0002)
499,9999

(644,9448)
644,9458

(602,7772)
602,7774

F2

(638,8951)
638,8963

(563,0545)
563,0545

-1,3

F3

(603,4643)
603,4653

(568,6109)
568,6108

-0,1

F5

(548,5972)
548,5980

(537,3776)
537,3772

F6

(546,7412)
546,7420

(500,0012)
500,0006

F7

(499,9959)
499,9965

(499,9996)
499,9989

2,3

3,5

1,1
2,4

Stredná oprava

0,2

-0,7

1,2
5,6

2,1
-1,1

1,2
0,2

0,1
1,9

Stredná oprava
Nestabilné vzťažné body

Nestabilné vzťažné body
(598,3438)
598,3448

1,3

3,2

FI

F4

3,4

5,5

0,4

4,1

2. etapové meranie

y

1,1

1,3

Stredná celková oprava

MNŠ -

V.\

[mm]

[ml

[ml

V

V,.

(528,8238)
528,8235

(- 5,4)
-6,4

(1,3)
1,6

(5,5)
6,6

Presnosť transformácie
budeme posudzovať podl'a
vel'kosti celkovej strednej opravy pri MNŠ vypočítanej
ako kvadratický priemer zo vzťahu

m,. = fInVV

F7

(499,9946)
499,9936

(499,9985)
499,9983

(10) prekročí hodnotu
strednej chyby ml'

(- 5,4)
-6,4

dvojnásobku

(1,5)
1,6

(5,6)
6,6

(t = 2) základnej

Hodnotu mp = I mm sme stanovili na základe apriórnej analýzy presnosti merania uhlov mOl = 3c vel'kosti
dÍžok strán v trojuholníkoch 47 až 70 m, spósobu stabilizácie vzťažných bodov a závislej centrácie. Tento jednoduchý spósob testovania sme zaviedli zámerne, jestvujú aj iné spósoby [8].
Na základe testu (13) vylúčime pri MNŠ bod F4, pri
MNAS bod F7, tabul'ka 3. Tento rozdielny výsledok sa
C,

a pri MNAS a metóde MINIMAX
m'=~
r

zo vzťahu

n'

Za nestabilný vzťažný bod budeme považovať ten,
ktorého absolútna hodnota opravy vypočítaná podl'a
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MNŠ -

x

y

Č.

MINIMAX

2. etapové meranie

b.

VI

FI

644,9467

602,7782

F2

638,8967

563,0542

F3

603,4648

568,6110

F5

548,5959

537,3768

F6

546,7397

499,9993

1,4
-1,7
0,4
-0,3
0,3

Stredná oprava

F4
F7

!

499,9929

499,9978

MNAS -

x

v,

FI

644,9467

602,7780

F2

638,8968

563,0541

F3

603,4649

568,6108

F5

548,5961

537,3768

F6

546,7398

499,9993

1,4
-1,8
0,3
-0,5
0,2

Stredná oprava
Nestabilné

FI

644,9467

602,7785

1,4

0,4

1,5

0,3

1,8

F2

638,8965

563,0544

~ 1,5

0,1

1,5

-0,8

0,8

F3

603,4644

568,6113

0,8

-1,1

1,4

-0,9

1,0

F5

548,5951

537,3773

0,5

~1,4

1,5

0,8

F6

546,7387

499,9996

1,3

0,4

1,4

0,7

Stredná oprava

F4

598,3434

528,8228

2,2

7,4

F7

499,9916

499,9984

Vx

v

0,9
0,4

1,6
1,8

-0,6

0,7

-0,9

1,0

0,7

0,7

vzťažné body

598,3441

528,8226

F7

499,9931

499,9979

-5,7
6,9

vzťažné body

6,1

1,2

F4

1,5

2,5

[mm]

[ml

v

1,6

2. etapové meranie

y

b.

7,1

Vx

[mm]

[ml

Nestabilné
-5,6

VI

0,7

vzťažné body
528,8226
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2. etapové meranie
x'

y

Č.

b.

1,3

598,3440

Č.

V

[mm]

[ml

Nestabilné

V,

-

obzor

2,5

6,2

2,1

7,1

dá vysvetliť sp6sobom výpočtu MNAS - iteračný postup. Rozdiel dvoch po sebe idúcich iterácií (7) sme stanovili E: = 0,005. V ďalšom kroku, v tabul'kách 4 až 8,
budeme uvádzať každú metódu zvlášť, vypustíme vstupné súradnice a naopak zaradíme transformované súradnice 2. etapového merania, aby sme mohli porovnávať
vývoj ich hodnoty oboma metódami. V zátvorke v tabul'kách 4 a 5 sú transformované súradnice z I. iterácie.
Prakticky sme oboma metódami, MNŠ tabul'ka 6
a MNAS tabul'ka 7, dostali rovnaké výsledky. Skutočnosť, že pre vyhl'adávanie nestabilných bodov je vhodnejšia MNAS sa potvrdila v tom, že po prvej transformácii sme vylúčili vzťažný bod s vačším posunom, nie
tak sa stalo pri MNŠ. Pri jednoznačnom
prekročení
opráv V4 a V7 testovacie kritérium to konečný výsledok
neovplyvnilo, ale ak by sa hodnoty opráv pohybovali
okolo krajných 2 mm, tak by to v principe mohlo ovplyvniť výsledok.

-5,0
8,4

2,3

5,5

1,6

8,6

Aplikáciou metódy MINIMAX (tabul'ka 8) sa zmenšila minimálna celková oprava Vz na 1,5 mm, ale na druhej strane sa zvačšili opravy Vs, V6 a najma v následnom
výpočte na nestabilnom bode v7•
Prednosť metódy MINIMAX by sa mala prejaviť
v následných výpočtoch. V tomto prípade je to pretínanie napred slúžiace na určenie polohy pozorovaných
bodov (kol'ajnicových pásov). Očakávali sme menšiu
strednú hodnotu strednej polohovej chyby pozorovaných bodov E(ml')' určenú z rozptylu výsledkov pretínania. Pre všetky tri metódy sme dostali prakticky totožnú hodnotu 1,9 mm.
Pri porovnaní súradníc pozorovaných bodov MINIMAX - MNAS sme prakticky nezistili rozdiely, v yovej i x-ovej súradnici sú rozdiely O, I mm. Predpoklad,
že sme rovnomemejšie rozložili odchýlky na jednotlivých vzťažných bodoch aplikáciou metódy MINIMAX,
nám v tomto prípade potvrdí, alebo nie, celkový vývoj
polohových posunov kol'aje za dlhšie obdobie.
Druhou lokalitou, kde sme overovali kombinované
použitie Helmertovej transformácie, je zosuv Okoličné,
etapových meraní 1990 až 1993. Zosuv ohrozujúci železničnú trať, sa monitoruje od roku 1971 a doposial'
bol o vykonaných 32 etapových merani. Poloha pozorovaných bodov sa meria polámou metódou s trigonometrickým určovaním výšok bodov zo vzťažného bodu S I,
umiestneného na streche budovy, obr. 2.
Poloha východiskového vzťažného bodu SI sa overuje jednak orientačnými kontrolnými zámerami na trigonometrické body a jednak sa využila skutočnosť, že vačšina z množiny 20-tich pozorovaných bodov v istom
časovom úseku nemenila svoju polohu. Z nich sa metódou prechodného stanoviska určili súradnice vzťažného
bodu S I . Z neho sa spatne po vylúčeni nestabilných bodov, testovali sa dížky, určila polámou metódou poloha
všetkých pozorovaných bodov [9].
Altematívne navrhované použitie Helmertovej transformácie by bol o nasledovné. Z polámych prvkov sme
vypočítali pravouhlé súradnice v lokálnom súradnicovom systéme so začiatkom v bode S I a osou Xv l'ubovol'-
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nom smere. Opakovaným použitím Helmertovej transformácie MNAS (kontrolne aj MNŠ) a testovacieho
kritéria sme z množiny pozorovaných bodov postupne
vylúčili tie body, pri ktorých celková odchýlka (oprava)
je vačšia ako 7 mm [9]. Z takto "očistenej" množiny bodov sme Helmertovou transformáciou, metódou MINIMAX, určili definitívne súradnice. Výsledky možno
zhmúť takto: Po postupnom vylúčení "nestabilných"
bodov sme dostali všetkými metódami MNŠ, MNAS
a MINIMAX prakticky rovnaké výsledky, ktoré korešpondujú s výsledkami získanými p6vodným postupom
[9]. Z toho vyplýva poznatok, že prednosti metódy MINIMAX sa prejavia pri menšom počte bod ov, n < 10,
inak nemá význam túto metódu aplikovať. Z porovnávania vývoja zmeny polohy jednotlivých pozorovaných
bodov v jednotlivých iteráciách po postupnom vylučovaní nestabilných bodov, metódami MNŠ a MNAS,
sme zistili, že MNAS sme už v prvom výpočte dostali
u všetkých bodov súradnice vel'mi blízke definitívnym,
po vylúčení 5 až 10 bodov, z celkového počtu n = 20
bodov. Pri MNŠ až po vylúčení 3 až 4 najviac nestabilných bodov. To je vcelku zaujímavý poznatok, ktorý
možno aj zovšeobecniť.

[4] KAMPMANN, G.: Giinstigste Netzeinpassung mit minimax-koordinatenklaffungen
nach Tschebyscheff. AlIgemeine Vermessungs Nachrichten, 99, 1992, Č. 6, s. 260-264.
[S] KAMPMANN, G.: Einige Bemerkungen zur mathematischen Eindeutigkeit der Losungsparameter einer MinimaxMethode. Zeitschrift mr Vermessungswesen, 118, 1993, Č.
10, s. 491-494.
[6] KAMPMANN, G.: Kleinste Punktklaffungen bei Einpassungs und Anfelderungsprozessen,
eín neues Verfahren
mittels Re-Gewichtung. AlIgemeine Vermessungs Nachrichten, 100, 1993, Č. 8, s. 10I-I 06'.
[7] SOMOGYI,
J.-KALMÁR,
J.: Verschiedene
Schatzungsverfahren mr die Helmerttransformation.
meine Vermessungs
Nachrichten,
95, 1988,
141--146.

robuste
AlIgeČ. 4, s.

[8] KAMPMANN, G.: Robuster Ausreissertest mit Hilfe bedingten LI - Norm - Methode. AlIgemeine Vermessungs
Nachrichten, 97, 1990, Č. I, s. 27-32.
[9] BITTERER,
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V príspevku sme poukázali na možnosť kombinovaného vyrovnania metódami MNŠ, MNAS a MINIMAX.
Na konkrétnych príkladoch testovania stability vzťažných bodov tvoriacich trojúholníkový reťazec v Bytčici
a meranie zosunu polámou metódou v Okoličnom, sme
sa pokúsili overiť toto kombinované vyrovnanie. Použitie MNAS ako robustného odhadu sa jednoznačne potvrdilo. Predpokladané výhody metódy MINIMAX bude treba jednoznačne potvrdiť, alebo zamietnuť z rozsiahlejších súborov etapových meraní z celkového trendu vývoja posunov. Metóda MNŠ, resp. jej algoritmy
tvoria základ. Jej opakované použitie s postupným menením váh umožňuje takto upravený algoritmus využiť
na odhady parametrov Helmertovej transformácie metódami MNAS a MINIMAX.
Metóda MNAS je vhodná na elimináciu odl'ahlých
meraní, ale ako sa ukázalo na lokalite Okoličné, pri
vačšom počte transformovaných bodov n > 10 aj na určenie definitívnych súradníc, resp. polohových zmien.
Po vyradení odl'ahlých meraní (bodov) je vhodné použitie metódy MINIMAX najma v takých situáciach,
ked' nasledujú d'alšie výpočty, alebo v prípade transformácií, ak požadujeme, aby odchýlky na identických bodoch neprekročili určitú (krajnú) hodnotu a v prípadoch ked' počet transformovaných bodov je menší ako
10.

trvání a činnosti si v říjnu letošního roku
připomínal
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[2] CEBECAUER,
D.: Robustné odhady parametrov
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Ing. Pavel Novák, Ing. Georgij Karský, CSc.,
Ing. Luděk Skořepa,
Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický,
Geodetická observatoř Pecný

K přesnosti technologie GPS
na velmi krátkých základnách

Přijetím "Koncepce modernizace a rozvoje československých geodetických základů" Koordinační radou
Českého
úřadu
geodetického
a kartografického
(ČÚGK), Slovenského úradu geodézie a kartografie
(SÚGK) a Federálního ministerstva obrany (FMO) v r.
1991 byl položen základ budování moderních geodetických základů na území České a Slovenské republiky [I).
Tento krok byl vyvolán nástupem progresivních měřic-

kých technologií využívajících jednu z metod kosmické
geodézie - družicový systém NAVSTAR GPS (NAVigation System with Time And Ranging Global Positioning System - dále jen GPS) [2). Na přelomu května
a června 1992 byla touto technologií zaměřena v rámci
kampaně CS-NULRAD-92 česká a slovenská referenční GPS síť nultého řádu, tvořící kostru nově budovaných geodetických základů na území České republiky
[3) (Slovenská republika buduje nové geodetické základy na bázi sítě SLOVGERENET - SLOVak GEodynamic REference NETwork). Tato síť obsahuje 19 rovnoměrně rozložených bodů při průměrné vzdálenosti cca
150 km (obr. I). Jelikož takto navržená síť nevyhovuje
dostatečně požadavkům geodetické praxe, bylo v České
republice přistoupeno ke "zhušťování" této sítě, aby
průměrná vzdálenost mezi body klesla na hodnotu cca
30 km. První etapa tohoto projektu nazvaného DOPNUL (DOPlnění NUltého řádu) proběhla na počátku
listopadu 1993 (další etapy budou následovat během r.
1994) [4). Během přípravných prací před kampaní DOP-

NUL provedl Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK) ve Zdibech u Prahy řadu
pokusných měření G PS, jejichž cílem bylo ověření používaných technologií (měřických i zpracovatelských)
a přesnosti nasazovaných aparatur GPS, především
s ohledem na kombinaci přijímačů různých výrobců.
V neposlední řadě byla snaha ověřit výsledky získané
při měřeních GPS srovnáním s výsledky klasických "terestrických" měření. Za tímto účelem byla společně
s Vojenským topografickým ústavem (VTOPÚ) Dobruška provedena ověřovací kampaň GPS na Geodetické
kalibrační základně (GKZ) v Košticích (okres Louny)
nazvaná Koštice-93. Tato základna se jak způsobem
stabilizace (nucená centrace v pilířích), tak i několikanásobným přeurčením v různých etapách (dálkoměry,
invarová pásma) jevila jako nejvhodnější prostředek
pro ověření výše uvedených skutečností. Tento článek
poskytuje základní informace o způsobu zaměření
a zpracování dat kampaně, jakož i porovnání výsledků
získaných z družicových a terestrických dat.

Geodetická kalibrační základna v Košticích byla vybudována za účelem provádění komparačních
měření
elektronických dálkomerů. Je tvořena celkem pěti terénními etalony označenými E I až E5 (obr. 2). Terénní
etalony E I a E2 se nacházejí při silnici Koštice- Hojnice a tvoří je celkem 12 bodů postupně označených čísly
01-12 (obr. 3). Etalon EI definují koncové body 01, 07
a mezilehlé body 02-06, etalon E2 má koncové body
01, 12 a mezilehlé body 02-11. Etalon E3 je tvořen body 12 a 13, etalon E4 body 12 a 14 a etalon E5 body 12
a 15. Etalony mají vzestupnou délku (EI je nejkratší
a E2 nejdelší) a první dva (EI a E2) lze proměřovat invarovými pásmy. Etalon E5 nebyl dosud zaměřen terestrickými metodami. Jednotlivé body jsou stabilizovány
pilíři, které tvoří ocelový plášť zalitý betonovou směsí.
Svrchní část pilíře pokrývá ocelová deska se zabudovaným otvorem pro speciální čepy, které jsou součástí nucené centrace. Tato deska je při nepoužívání zakryta
uzamykatelným poklopem.
Základna byla vybudována pro pozemní metody. Její
vhodnost pro družicové metody již není tak jednoznačná. Etalony E I a E2 se nachází u velmi frekventované
silnice, přičemž jsou jednotlivé pilíře umístěny pod její
úrovní (tj. antény byly postaveny v úrovni vozovky). Totéž platí i pro bod 13. Etalon E4 nebylo možno metodou GPS vůbec zaměřit, neboť bod 14 má ze severní
strany zákryt až do výšky 90 stupňů (porost). Poměrně
dobré podmínky pro měření GPS má naopak bod 15.
Severně od bodu 12 se nachází ve výšce cca 30 stupňů
vedení vysokého napětí. Tyto skutečnosti sehrály svojí
roli při výběru bodů pro GPS observace.
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4. Měření GPS na GKZ Koštice
Přeměření terénních etalonů na GKZ Koštíce bylo vykonáno ve více epochách. Jedním z realizátorů těchto
měření byl i VÚGTK, jenž zde naposledy měřil v říjnu
1993. Výsledky těchto měření byly nakonec použity ke
srovnání s výsledky měření GPS [5]. Užilo se technologie kombinující měření invarovými pásmy a elektronickým dálkoměrem typu Di-2002 firmy Leica AG (dříve
Wild). Všechny úseky etalonu E I byly proměřeny dvěma invarovými pásmy (VÚGTK č. 28 a 32) a elektronickým dálkoměrem. Úseky základny E2 byly určeny pouze pomocí měření elektronickým dálkoměrem s využitím různých hranolů. Každá vzdálenost byla měřena
minimálně 3 krát, většinou však 5 krát. Podmínkovým
vyrovnáním byly odvozeny vyrovnané délky spojnic
mezi body O I až 12, které byly redukovány pomocí nivelovaných převýšení na vodorovnou. Hodnoty těchto
vodorovných délek z [5] (včetně rozdílů ve směru tam
a zpět) jsou uvedeny v tab. I. V téže tabulce je pro etaIon E2 zanesena hodnota střední chyby měřené délky
v jednom směru získané z vyrovnání. Pro další spojnice
nebyly bohužel v [5] podobné hodnoty k dispozici.
Zde bychom rádi poznamenali, že v této a všech následujících tabulkách budou hodnoty, které nebylo možno z různých
důvodů uvést, nahrazeny zkratkou n/a.

Vedle těchto hodnot byla v [5] k dispozici měřená šikmá délka mezi body 12 a 13 respektive 12 a 14. Ty byly
určeny pouze s použitím elektronického dálkoměru.
Hodnoty těchto šikmých délek (včetně vnitřních středních chyb) jsou uvedeny v tab. 2. Etalon E5 nebyl pro
špatné meteorologické podmínky zaměřen.

4.1

Časový

rozvrh

kampaně

Měření GPS proběhly ve dnech 5. a 6. října 1993, v každém dni vždy po jedné seanci. První den se měřilo od
14 hodin 30 minut do 17 hodin 30 minut, druhý den od
10 hodin 00 minut do 14 hodin 30 minut (všechny časové údaje jsou ve světovém čase). Z definice jednotlivých
seancí je patrný důležitý fakt, že se obě seance liší jinou
geometrií družic respektive měřením dat z jiných druŽíc. To je důležité si uvědomit při porovnávání denních
řešení. Délky obou seancí jsou vzhledem k určovaným
délkám dostatečně dlouhé a byly navrženy s ohledem
na počet družic respektive jejich prostorovou geometrii,
která hraje domínantní roli při měřeních GPS.
4.2 Přístrojové

vybavení

a technologie

měření

K dispozici bylo celkem 8 aparatur GPS. Dvě aparatury
byly majetkem VÚGTK Zdiby (Trimble 4000SSE
a Geotracer 100), tři VTOPÚ Dobruška (Geotracer 100)
a poslední tři (Ashtech MO-XII) byly zapůjčeny od Defense Mapping Agency (DMA) ze Spojených Států
Amerických. Jejich přehled, včetně výrobních čísel přijímačů a antén, je podán v tab. 3. Nejkvalitnější ze
všech přijímačů, Trimble 4000SSE, byl situován v bodě
12, neboť tento bod hraje klíčovou roli v definici všech
terénních etalonů. Druhé koncové body těchto etalonů
byly osazeny přijímači Geotracer 100, neboť jejich antény jsou plně kompatibilní s anténou přijímače Trimble.
Přijímače Ashtech MO-XII byly umístěny na mezilehlé
body etalonu E I (bod 03 a 05) respektive E2 (bod 10).
Antény přijímačů Trimble a Geotracer (anténa typu
Trimble 4000ST) byly umístěny přímo na pilíři, tj. bez
třínožky, antény příjímačů Ashtech (anténa typu Microstrip) byly postaveny na třínožce. Měřené výšky antén
jsou v obou případech vztaženy k horní desce antény
("to the top of the ground plane").
Měření bylo prováděno po 15 sekundových intervalech. Elevační výška pro
příjem dat z jednotlivých družic byla
z důvodu atmosférické refrakce omezena na hodnotu 15 stupňů. V případě přijímače Trimble byly odečítány jak hodnoty fází na první a druhé frekvenci, tak
i obě pseudovzdálenosti
určované pomocí měření P-kódu na obou frekvencích. U přijímačů typu Geotracer a Ashtech byly též odečítány dvě fáze, ale
jen jedna pseudovzdálenost pomocí CI
A-kódu na první frekvenci. Meteorologická data nebyla zaznamenávána.
Pro oba dny měření byl u družic bloku II aktivován režim tzv. výběrové přístupnosti - Selective Availability (SA).
Jelikož tento režim ovlivňuje především
přesnost navigace, tj. "one-receiver"
operace, není tato skutečnost omezením
pro relativní měření (diferencováním
dat mezi přijímači lze tento efekt vyloučit). Vliv tohoto režimu na vysílané efemeridy družic byl eliminován při zpracování Bernským software použitím
přesných efemerid. P-kód byl k dispozici po oba dva
dny kampaně, tj. Anti-spoofing (AS), který mění P-kód
na utajený V-kód, byl vypnut.
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Předběžné zpracování celé kampaně bylo provedeno na
Geodetické observatoři Pecný (GOPE) pomocí firemního software TRIMVEC [6] (výpočet vektorů) a TRIMNET [7] (vyrovnání sítě) revize E (září 1991) od firmy
Trimble Navigation Ltd. Konečné zpracování bylo vykonáno též na GOPE pomocí programového systému
Bernese GPS Software, verze 3.4 [8] (květen 1993)
respektive beta verze 3.5 (únor 1994), který byl
vyvinut Astronomickým institutem univerzity v Bernu
(AIUB).
Výpočet vektorů programem TRIMVEC byl proveden pomocí fázového měření na první frekvenci, neboť
tento program dokáže fixovat případné fázové skoky
pouze na této frekvenci. Vzhledem k rozměrům sítě,
kdy nelze očekávat výraznější změny v chování íonosféry a tudíž není potřeba vytvářet různé lineární kombinace měřených veličin, je toto řešení dostatečně korektní.
Pro výpočet poloh družíc byly použíty vysílané (broadcast) efemeridy. Tímto postupem byly určeny všechny
možné spojnice mezi měřenými body. Následovalo vyrovnání programem TRIMNET, přičemž byly souřadnice bodu 12 (určené na základě kódových měření
v obou dnech) fixovány. Takto byly určeny přibližné
geocentrické souřadnice jednotlivých bodů s výjimkou
bodu 03, kde byl vadný přístroj, a 05, kde nešlo zpracovat data z přístroje Ashtech ve formátu RINEX (Receiver·INdependent
EXchange) a originální data nelze
pro výpočet programem TRIMVEC použít.
Zpracováni Bernským softwarem bylo provedeno ve
dvou etapách. V první byly určeny geocentrické souřadnice bodu 12 připojením na Fundamentalstation
Wettzell (Bavorsko) a v druhé geocentrické souřadnice bodů GKZ Koštice (s pevným bodem 12 a opět bez bodu
03, neboť ani Bernský software nebyl schopen obejít
špatnou funkci jednoho z přijímačů typu Ashtech umístěného na tomto bodě). Důvod připojení na geocentrický systém je zásadní vzhledem k problému řešení neznámého celočíselného násobku vlnové délky, tzv. ambiguity, definující vzdálenost fázových center vysílající
antény na družici a antény přijímací aparatury. První
etapa byla počítána pomocí lineární kombinace fázových měření na první a druhé frekvenci, známé jako
"iono-free" nebo též "narrow-Iane" kombinace. Jak napovídá její označení, je v ní značně eliminován vliv ionosférické refrakce. Výpočet zbývajících bodů byl uskutečněn pomocí fázových měření na první a druhé frekvenci při předchozím odvození ambiguit na obou frekvencích. Fázová data nebyla lineárně kombinována, neboť to značně zvyšuje měřický šum dat, přičemž efekty,
které by případná kombinace měla eliminovat, nejsou
v případě malé sítě tak kritické. Vliv ionosférické refrakce byl řešen pomocí ionosférického modelu určeného na základě fázových měření přijímače Trimble. Vliv
troposférické refrakce byl modelován standardním modelem troposféry určeným pomocí empirických vztahů
dle Saastamoinena.
Výpočet byl prováděn způsobem
"základna po základně - všechny spojnice obsahující
bod 12", přičemž byly důsledně odvozovány všechny
ambiguity. Pouze v případě kombinace přijímačů Trimble 4000SSE a Ashtech nebylo možno přes veškerou
snahu tuto podmínku splnit (výsledkem je nižší vnitřní
i vnější přesnost těchto výpočtů). Z důvodu odvození
odhadu vnější přesnosti řešení i kontroly vypočítaných

Základna
12-01
12-03
12-05
12-07
12-10

Základna

obzor
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Měřená délka
tam/zpět

Rozdíl
tam-zpět

Vyrovnaná
délka

Střední
chyba

I 450,0266
I 450,0313

-0,0047

I 450,0291

0,0025

I 391,9696
I 391,9743

-0,0047

1391,9722

n/a

1 221,0431
1 221,0462

-0,0031

1221,0447

n/a

990,1604
990,1614

-0,0010

990,1606

n/a

472,1270
472,1280

-0,0010

472,1274

n/a

Počet
hranolů

Měřená
délka

Výsledná
délka

Střední
chyba

3
7

3 237,6542
3237,6531

3 237,6536

0,00004

3
7

4357,7800
4 357,7799

4 357,7800

0,00009

12-13
12-14

Označení přijímače

Číslo

Označení antény

Číslo

Bod

Trimble 4000SSE
Geotracer 100
Geotracer 100
Geotracer 100
Geotracer 100
Ashtech MO-XII
Ashtech MO-XII
Ashtech MO-XII

2185
1504
0957
0956
1505
1521
1377
0889

Trimble 4000ST
Trimble 4000ST
Trimble 4000ST
Trimble 4000ST
Trimble 4000ST
Microstrip
Microstrip
Microstrip

6682
3429
3609
3891
3887
1456
1246
0139

12
15
01
07
13
03
05
10
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délek byl proveden odděleně výpočet pro první a druhou seanci kampaně. Vnitřní přesnost je dána hodnotou střední chyby určené při vyrovnání metodou nejmenších čtverců. Při výpočtu byly použity přesné efemeridy IGS (lnternational GPS Geodynamics Service)
počítané v CODE (Center for Orbit Determination in
Europe, AIUB). K dispozici byly též přesné efemeridy
z GeoForschungsZentrum
(GFZ) v Potsdamu a z Energy, Mines and Resources (EMR) v Ottawě, ale pokusné
výpočty ukázaly zanedbatelné
rozdíly ve výsledcích.
Problém variací fázových center antén typu Trimble
4000ST, v důsledku proměnné zenitové vzdálenosti družic, byl vyřešen zavedením korekcí určených laboratorně v AIUB. Pro antény typu Microstrip přijímačů Ashtech nebyla bohužel podobná data k dispozici. Je nutné
si uvědomit, že zanedbání těchto korekcí může ovlivnit
řešení výšek až v jednotkách centímetrů [9].
4.4

Výsledné

hodnoty

Základna

Šikmá délka

Převýšeni

Vodorovná
délka

Střední
chyba

12-01
12--07
12-10
12-13
12-15

I 450,1613
990,2697
472,2214
3 237,6541
10456,4440

-20,1345
-15,1387
-9,5054
-17,8348
86,7468

I 450,0216
990,1540
472,1257
3 237,6050
10456,0841

0,0006
0,0006
0,0009
0,0007
0,0009

Základna

Denni řešení
pro 1.12. den

12-01
12-05

zpracování

Výsledkem řešení programy TRIMVEC/TRIMNET
a Bernským software jsou zejména geocentrické souřadnice jednotlivých bodů. Tyto hodnoty nejsou pro
přímé srovnání s pozemními daty (ani mezi sebou pro
různý způsob navázání na "geocentrum")
důležité.
Mnohem více nás zajímají délky prostorových spojnic
mezi jednotlivými body, jež lze snadno vypočítat pomocí Pythagorovy věty z hodnot pravoúhlých geocentrických souřadnic. Takto lze snadno porovnat předběžné
řešení programy TRIMVEC/TRIMNET
s řešením podle Bernského software. Porovnání s délkami měřenými
dálkoměry či invarovými pásmy již vyžaduje úvahu, jak
a které hodnoty porovnat. Jelikož byly pomocí přesné
nivelace určeny výškové poměry základny, bylo možno
provést redukci přímo naměřených hodnot na vodorovnou délku. Protože je zcela jistě možné na takto malém
území zanedbat případné undulace lokálního geoidu
(čili rozdíl výšek vztažených ke geoidu je blízký rozdílu
elipsoidických výšek bodů základny), je možno provést
podobnou operaci i s délkami určenými pomocí GPS.
Jinou možností je výpočet délky geodetické křivky na
elipsoidické ploše (druhá geodetická úloha na elipsoidu) a následná redukce této délky na příslušnou elipsoidickou výšku. Při malé hodnotě jednotlivých délek se
první postup jevil jako vhodnější. Hodnoty délek jednotlivých terénních etalonů ze zpracování programy
TRIMVEC/TRIMNET
jsou uvedeny v tab. 4. Délky terénních etalonů, včetně charakteristik vnitřní přesnosti,
ze zpracování Bernským software jsou uvedeny v tab. 5.
Vnitřní přesnost je v Bernském software značně nadnesená, lze ji použít především pro relativní srovnávání
přesnosti jednotlivých řešení. Mnohem zajímavější je
shoda jednotlivých denních řešení, která poukazuje na
míru reprodukovatelnosti
našich výsledků.

V této části nyní přistoupíme ke srovnání délek jednotlivých terénních etalonů určených postupně terestrickými metodami, technologií GPS při předběžném zpracování firemními programy a konečně definitivním zpracováním dat GPS pomocí univerzitního software. Porovnávané délky byly ve všech případech redukovány
na vodorovnou (v případě pozemních délek pomocí nivelovaných převýšení, u délek určených z dat GPS pomocí elipsoidických výšek jednotlivých bodů). Pro větší

12-07
12-10
12-13
12-15

Střední
chyba

Šikmá délka

Vodorovná
délka

I 450,1654
I 450,1667

0,0001
0,0001

I 450,1661

I 450,0263

I 221,1746
I 221,1793

0,0002
0,0002

I 221,1770

I 221,0494

990,2737
990,2748

0,0001
0,0001

990,2743

990,1586

472,2189
472,2370

0,0014
0,0008

472,2280

472,1321

3 237,6640
3 237,6646

0,0001
0,0001

3 237,6643

3237,6151

0,0002
0,0002

10 456,4828

10456,1231

10456,4800
10456,4856

přehlednost byly všechny hodnoty včetně odchylek sestaveny do tab. 6, kde jsou uvedeny vodorovné délky
určené z terestrických měření, z předběžného řešení pomocí firemního software TRIMVEC/TRIMNET
a konečně délky získané z konečného zpracování GPS pomocí univerzitního Bernského software. Ve stejné tabulce jsou uvedeny odchylky těchto řešení.
V tab. 7 je provedeno porovnání výškových rozdílů
mezi body G KZ Koštice, určených pomocí pozemních
měření (velmi přesná nivelace) a měření GPS zpracovaných programem firemním i univerzitním. V ní jsou použity podle [5] jako terestrické hodnoty přímo výškové
rozdíly (odvozené z nivelace). Aby je bylo možno srovnávat s výsledky z GPS zcela korektně, měly by být
opraveny o rozdíly převýšení geoidu nad vhodným geocentrickým elipsoidem. Pro dané území je v současnosti
k dispozici model kvazigeoidu [10], který je vztažen ke
geocentrickému elipsoidu GRS-80 (Geodetic Reference
System 1980) s krokem sítě 5' v zeměpisné šířce a 7,5'
v zeměpisné délce. Interpolací v tomto modelu lze pro
jednotlivé body získat převýšení kvazigeoidu, která by
vedla k následujícím opravám terestrických rozdílů výšek H v tab. 7: (12 - 01) + 0,0281 m; (12 - 05) +
0,0236 m; (12 - 07) + 0,0191 m; (12 - 10) + 0,0090 m.
Jejich zavedení by vesměs vedlo ke zhoršení shody nivelace a G PS, což svědčí o nedostatečné přesnosti daného modelu kvazigeoidu pro prostor GKZ Koštice.

Podle firemních údajů je střední chyba určené vzdálenosti D pro přijímač Trimble 4000SSE dána vztahem (m
i D v metrech)
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Základna

Terestrická
pozorování

TRIMVEC &
TRIMNET

12-01

I 450,0291

I 450,0216
I 450,0216

Bernese
Software

I 450,0291
12-05

n/a
n/a

1221,0447
I 221,0447

12-07

990,1606

990,1540
990,1540

990,1606
12-10

472,1257
472,1257

472,1274
472,1274

12-13

3237,6045

n/a

10456,0841
10456,0841

n/a

Základna
12-01

-20,1295

n/a
n/a

-17,6521
12-07

-15,1403

-15,1387
-15,1387

-15,1403
12-10

-9,5126

-9,5054
-9,5054

-9,5126
12-13

-17,8348
-17,8348

n/a
n/a

12-15

n/a

86,7468
86,7468

n/a

Pro naše měření to je zřejmě
ostatní
přijímače
disponují
Pro dálkoměr
Leica Di-2002
mD

=

0,001

n/a
n/a
-0,0047

990,1586
990,1586

0,0066
-0,0046
0,0020

472,1321
472,1321

0,0017
-0,0064
-0,0047

n/a
-0,0390
n/a

-20,1345
-20,1345

-17,6521

I 221,0494
I 221,0494

10456,1231
10456,1231

-20,1295
12-05

0,0075
-0,0047
0,0028

-0,0005
-0,0101
-0,0106

TRIMVEC &
TRIMNET

Terestrická

(a)- (h) pozorování

I 450,0263
I 450,0263

3237,6151
3237,6151

3 237,6050
3 237,6050

3 237,6045
12-15

Odchylka

Bernský
Software

Odchylka

-20,1336
-20,1336

0,0050
-0,0009
0,0041

-17,6563
-17,6563

n/a
n/a
0,0042

-15,1391
-15,1391

-0,0016
0,0004
-0,0012

-9,5147
-9,5147

-0,0072
0,0093
0,0021

-17,8444
-17,8444

n/a
0,0096
n/a
n/a
0,0159
n/a

86,7309
86,7309

optímístícký
odhad, neboť
poněkud
nižší přesnosti.
platí obdobně

+

1.10-6

D.

(2)

Užijeme-Ii zákona přenášení
středních chyb, dostaneme
střední chybu rozdílu délek (který má být ideálně nulový) rovnou
mLl =

b,6.

10 - 5

+

1,2. 10 - 8 D

+2

. 10 -

12

D2.

(3)
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jádřeno v relativních jednotkách
mLl/ D je to 12,1 . 10-6
6
a 1,8. 10- • Porovnáme-Ii
tato čísla s výsledky našich
srovnání, můžeme konstatovat,
že rozdíly jsou v mezích
náhodných
chyb, udaných výrobci, a že postup měření
i výpočtu byl správný. Porovnáním
rozdílů absolutních
hodnot délek určených z pozemních
a GPS měření s velikostí středních chyb jednotlivých
řešení je dobře patrné, že tyto charakteristiky
přesnosti jsou značně nadnesené a mohou sloužit pouze pro relativní
srovnávání
v rámci jedné technologie.
Z obsahu tab. 4-6 je patrné, že délky jednotlivých
etalonů jsou při určení pomocí Bernese GPS Software
systematicky
větší, než délky odvozené
z programů
TRIMVEC/TRIMNET.
Tato skutečnost
by mohla být
způsobena
např. odlišnou
modelací
troposférické
refrakce v těchto programech.
Podobné systematické
rozdíly mezi řešeními pro jednotlivé
dny u programu
Bernese v tab. 5 by mohly mít příčinu v rozdílné konfiguraci družic při různých časech měření (viz. kapitola 4.1).
Velmi dobrá shoda výškových rozdílů v tab. 7 svědčí
o jejich relativně malé závislosti na použitém výpočetním programu
a též o souběžném
průběhu
geoidu
a elipsoidu.
Skutečnost,
že zavedení
oprav nivelovaných rozdílů výšek o průběh lokálního kvazigeoidu
podle [10] by vedlo ke zhoršení
shody s měřením
GPS,
mluví pro názor některých
autorů,
že měření
GPS
i v malých lokalitách
by mohla a měla být využívána
pro zlepšení modelů geoidu (kvazigeoidu)
[II].
Zkušenost
s přijímačem
Ashtech Č. 1521 na bodu 03
nám připomíná
nutnost řádné kontroly funkce přijímaČů před jejich nasazením
na důležité měřické akce (jako
je např. DOPNUL)
- což bylo také jedním z důvodů
provedení
kampaně
Koštice-93.
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Pro nejkratší
vzdálenost
(12 - 10) dostaneme
m Ll =
0,0057 m, pro nejdelší (12 - 15) je m Ll = 0,0192 m; vy-
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Ing. Josef Lang.
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Plzni

Vytyčování hranic na podkladě
map bývalého pozemkového
katastru v měř. 1:2880

3. Přesnost podkladové mapy
V souvislosti s tzv. restitučními zákony dochází v poslední době k obnovování vlastnických hranic pozemků
dříve sloučených do větších půdních celků. Jde o náročnou geodetickou práci, kterou mohou vykonávat pouze
geodeti s oprávněním podle § 3, odst. I, písmo a), vyhlášky č. 60/1973 Sb.
V tomto článku chci poukázat na některé dílčí problémy, které jsou s těmito pracemi spojeny, a to v rozsahu zkušeností získaných z kontrolní činnosti Zeměměřického a katastrálního inspektorátu.

Vytyčovací práce probíhají většinou tak, že vytyčovatel
v daném území, kde má být hranice vytýčena, vyhledá
a zvolí v nejbližším okolí body v terénu, o nichž se domnívá, že jsou identické s lomovými body polohopisu
v mapě bývalého pozemkového katastru (dále jen mapa
PK). Tyto body pak zaměří polární metodou, zpravidla
z jednoho stanoviska, a výpočtem určí jejich pravoúhlé
souřadnice (v S-JTSK, eventuálně i v místním souřadnicovém systému).
Na mapě PK pak provede odsun kartometrických
souřadnic identických bodů v lokálním souřadnicovém
systému a současně odsune souřadnice podrobných bodů vytyčované hranice.
Tak získá od identických bodů souřadnice dvakrát,
jednak geodetickým měřením, jednak kartometrickým
odsunem a může transformací těchto dvou soustav prověřit, do jaké míry je domněnka o identitě těchto bodů
oprávněná.
Vzhledem k tomu, že požadujeme, aby se rozložení
původních bodů co nejvíce přiblížilo nové síti, používá
se pro tento účel zpravidla Helmertova podobnostní
transformace, která je založena na principu splynutí těžišť obou množin bodů (odsunutých a zaměřených).
Kvalitu (přesnost) transformace posuzujeme podle
středního rozestupu d identických bodů, který je dán
u Helmertovy transformace výrazem md = (I:d2 : n)I/2,
kde d2 = V; + V,2, při čemž V, respektive V, je rozdíl
v souřadnicích plivodních a po transformaci dle [I].
Když uvážíme, že geodetické měření, které je prováděno většinou špičkovou měřickou technikou s přesností mnohonásobně vyšší než původní měření mapy PK,
určuje hodnota md vlastně kvalitu původní mapy reprezentované v tomto případě vybranými identickými body.
Zkusme zjistit, jakou přesnost mapy PK můžeme očekávat a z toho odvodit horní hranici pro md.

Při posuzování podkladové mapy PK je třeba vyjít z posouzení měřických metod, jejichž aplikací tato tzv. mapa stabilního katastru vznikla. Jedním z pramenů, ze
kterého lze získat informace o těchto metodách, je
učebnice o rakouském katastru [2], ve které je už v úvodu konstatováno, že "při sporech o rušení držby a vytýčení hranic sporných dle mapy katastrálné musí znát
technik, jak dalece může se mapu katastrálnou spolehnouti, čili musí znáti, jakým způsobem mapy tyto zhotoveny byly".
Kromě základní metody měřického stolu, která spočívala v metodě protínání kupředu průsekem dvou
rayonů, jsou uvedeny ještě další pomocné měřické metody, které tehdy platný měřický návod připouštěl, ale
jejichž přesnost byla nižší:
- hospodářské budovy uvnitř usedlostí bylo možno
zaměřovat křížovými mírami nebo i krokováním,
- lesní parcely byly zaměřovány měřením po obvodu tzv. rayonováním, při čemž za použití busoly bylo
možno volit stanoviska ob lomový bod,
- výjimečně v lese se mohlo použít i protínání vpřed
na osekané vršky stromů stojících poblíž hraničních bodů.
Přesnost zobrazení se kontrolovala hned v poli tím,
že rozdíl mezi délkou zaměřenou v terénu a délkou odměřenou na rýsovce měřického stolu nesměl překročit
hodnotu s /200, kde s je délka v metrech.
Jiné kritérium přesnosti měřický návod z r. 1824 respektive z r. 1865 neuváděl. Podrobněji se přesností mapování zabýval až měřický návod z r. 1887, jak uvádí
prof. P. Potužák v [3].
Tuto mezní odchylku respektovali i tvůrci vyhlášky
č. 126/92 Sb., kde v příloze č. 13 je toto kritérium uvedeno pro délky větší než 300 m, kdežto pro délky od
50 m do 300 m mezní odchylka 1,47 m a pro délky kratší než 50 m mezní odchylka 1,26 m.
V polní trati se dá předpokládat, že vzdálenosti mezi
identickými body budou větší než 50 m, tedy přichází
v úvahu mezní odchylka 1,47 m. Vyjdeme-Ii z předpokladu, že mezní odchylka je 2,5násobek střední chyby,
vychází pro střední chybu hodnota 0,59 m.
K podobnému výsledku můžeme dospět, vyjdeme-Ii
z požadované přesnosti podrobných bodů mapy v grafické formě, která je dána v ČSN 013410 střední chybou
m" = 0,16 mm na mapě. Aplikací na měřítko 1:2880
vychází střední souřadicová chyba m" = 0,16 mm x
2 880 = 0,46 m pro podrobné body.
Obě tyto jednoduché úvahy vedou k závěru, že střední chyba transformace identických bodů odsunutých
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z mapy PK (I: 2880) je vyhovující, dosáhne-li hodnoty
cca 0,50 m.

Při praktických aplikacích docházíme však často k výsledkům podstatně horším. Uvedu jeden příklad. V obci, ve které je platnou mapou katastru nemovitostí bývalá mapa THM, jsme vybrali 9 identických bodů, zobrazených jak v této mapě, tak v mapě PK, rovnoměrně
rozmístěných po celé ploše intravilánu, jehož velikost
byla cca 30 ha. Za identické body byly vybrány rohy
staveb, které byly prokazatelně postaveny před původním katastrálním mapováním (v tomto případě před rokem 1838). Souřadnice těchto bodů byly určeny ze záznamů podrobného měření THM z r. 1970, které bylo
provedeno polární metodou: vzdálenosti měřeny pomocí dvojobrazových
dálkoměrů, vybavených klíny Dimess, úhly teodolitem Zeiss Theo 020. Poloha těchže
bodů byla odsunuta kartometricky na mapě PK v obecně orientovaném pravoúhlém souřadnicovém systému
na digitálním planimetru, jehož rozlišovací přesnost byla 0,05 mm. Pak byl vypočten transformační klíč těchto
dvou soustav Helmertovou transformací s těmito výsledky (při postupném vylučování nevhodných bodů):
pro transformaci použito
všech
při použití vybraných
při použití vybraných
při použití vybraných

9 bodů
5 bodů
4 bodů
3 bodů

Výsledky tedy téměř odstrašující,
tečnost potvrzuje.
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užíván v jiných hranicích (a tudíž i o jiné výměře) než
byl veden v pozemkovém katastru a teprve v současné
době, v souvislosti s restitučními procesy, se na tyto diference přichází.

Vytyčování hranic pozemků sloučených do větších půdních celků je úloha bezesporu velmi obtížná - mnoho
geodetů se těmto pracem raději vyhne, protože vytyčování dle mapy PK je velmi časově náročné a zřidka lze
prohlásit, že vytýčení je bezchybné. Proto je třeba vítat
snahu o zavedení hraničního katastru, jehož aplikací by
se s konečnou platností stanovil průběh vlastnických
hranic a nebylo by nutné se při eventuelních pochybnostech a sporech stále vracet k mapám z minulého století.
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1,44 m,
md = 0,74 m,
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Při výběru identických bodů v polní trati, zejména v lesích, docházíme k výsledkům ještě horším. Identické
body prakticky neexistují nebo leží poměrně daleko od
vytyčovaných hranic (min. 0,5 až I km).
Při navrácení užívacích vztahů podle § 22 zák.
229/91 Sb., postupují lesní správy tak, že berou za postačující, když oprávněná osoba (vlastník nebo jeho
právní nástupce) dokáže hranice lesního pozemku identifikovat v terénu podle starých hraničních znaků (neopracované kameny, sypané kamenné hrázky, umělé příkopy apod.). Takto identifikovaný pozemek si pak zaznamenají do svých porostových map a s oprávněnou
osobou sepíší protokol o vydání lesního pozemku. Tento protokol pak předají na katastrální úřad, který si tuto
změnu zaznamená do katastru nemovitostí. Při geodetickém prověření takovýchto "vytýčení" docházíme někdy až k otřesným závěrům. Hranice pozemku vytýčeného dle mapy PK někdy leží 5-7 m od vydané hranice. V terénu však věrohodněji vyhlíží hranice vytýčená
laickým způsobem dle pamětníků polohy hraničních
znaků než hranice vytýčená geodeticky dle mapy PK. Je
pak velmi obtížné tvrdit, která hranice je správná.
Jako vysvětlení tohoto nesouladu se nabízí domněnka, že hraniční znaky byly osazovány bývalými vlastníky až řadu let po původním katastrálním mapování,
a to na základě skutečného užívání. V lesích, kde poloha hranice nebývala tak častým předmětem sporů mezi
vlastníky jako v polní trati, mohla být při tomto následném označování hranice učiněna chyba i několik metrů,
aniž by soused tuto polohu zpochybňoval.
Tak se stalo, že lesní pozemek byl dlouhou řadu let
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Ing. Miloslav Miiller.
feský úřad zeměměřický a katastrální

Vládní návrh zákona České
republiky o zeměměřictví
(dokončení)

4.24 Práva a povinnosti
fyzické
s úředním
oprávněním

osoby

Povinnosti fyzické osoby s úředním oprávněním jsou
vymezeny s přihlédnutím k významu jí ověřovaných výsledků zeměměřických činností.
Mezi základní povinnosti při ověřování výsledků zeměměřických činností, které jsou využívány pro katastr
nemovitostí a státní mapová díla, patří jednat odborně
a nestranně podle právních předpisů a vycházet vždy ze
spolehlivě zjištěného stavu např. vlastnických hranic
nemovitostí, bodového pole apod.
Mezi základní povinnosti při ověřování výsledků zeměměřických činností ve výstavbě patří jednat odborně
a dodržovat právní předpisy a písemně dohodnuté podminky s objednatelem, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy.
Fyzické osoby s úředním oprávněním jsou dále povinny oznamovat skutečnosti, které mají vliv na odejmutí úředního oprávnění, poskytnout potřebnou součinnost katastrálnímu úřadu a inspektorátu při dohledu
na zeměměřické činnosti, jejichž výsledky jsou využívány pro katastr nemovitostí a základní státní mapová díla.
Zeměměřické činnosti musí být vykonávány v souladu s právními předpisy, které vymezují jejich náležitosti
a přesnost. Ty jsou zejména stanoveny vyhláškou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Č. 126/1993
Sb., nebo budou stanoveny ve vyhlášce k zákonu o zeměměřictví s využitím odkazů na normy. Fyzická osoba
s úředním oprávněním přebírá ověřením výsledků zeměměřických činností plnou odpovědnost za jejich odbornou správnost. Jedině takové výsledky zeměměřických činností mohou být využity ve veřejném zájmu orgány státní správy.
Taxativně vymezený obsah doložky o ověření výsledků zeměměřických činností jednoznačně určuje fyzickou osobu, která má zákonnou odpovědnost za odbornou správnost. Ověřené výsledky zeměměřických činností bude povinna fyzická osoba s úředním oprávněním opatřit textem "Náležitostmi a přesností odpovídá
právním předpisům". K textu připojí otisk razítka se
státním znakem, jehož obsahem bude jméno a příjmení
fyzické osoby a označení "úředně oprávněný země měřický inženýr", číslo položky, pod kterou je zapsána
v seznamu u Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, a rozsah úředního oprávnění podle příslušného ustanovení zeměměřického zákona. K otisku razítka
bude dále připojen vlastnoruční podpis, datum ověření
a číslo z evidence ověřených výsledků. Formální náležitosti razítek budou stanoveny vyhláškou k zákonu o zeměměřictví.

Právem fyzické osoby je používat označení "úředně
oprávněný zeměměřický inženýr".
Rozsah a podmínky k udělení a odejmutí úředního
oprávnění byly v průběhu legislativní přípravy zákona
o zeměměřictví upraveny tak, aby odpovídaly působnosti orgánů státní správy a neomezovaly práva a povinnosti podnikajících osob. Nejzásadnější změna zákonných podmínek pro udělení úředního oprávnění byla přijata při jednání vlády České republiky, podle kterého byla z návrhu zákona vypuštěna zkouška zvláštní
odborné způsobilosti. Na základě stanoviska Českého
úřadu zeměměřického a katastrálního k zápisu z jednání vlády nebylo do návrhu zákona promítnuto doporučení Ministerstva životního prostředí směřující k úplné
liberalizaci podmínky odborného vzdělání pro výkon
zeměměřických činností.
Další změnou je sloučení všech druhů zvláštní odborné způsobilosti pro ověřování výsledků zeměměřických
činností pod jeden právní pojem "úřední oprávnění"
s tím, že jejich druhy budou rozlišeny a vymezeny pod
samostatnými písmeny ustanovení příslušného paragrafu. Podle stanoviska Úřadu pro legislativu a veřejnou
správu bylo dříve použité rozlišení zvláštní odborné
způsobilosti na "úřední oprávnění" a "autorizace" pojmově nevyvážené a právně nadbytečné.
Po dohodě s Českým báňským úřadem není v návrhu
zákona upravena zvláštní odborná způsobilost pro ověřování zeměměřické dokumentace pro stanovení a evidenci dobývacích prostorů a chráněných ložiskových
území podle zákona č.44/1988 Sb. Udělování a odnímání této zvláštní odborné způsobilosti je řešeno v připravovaných zásadách nové právní úpravy horního zákona tak, že přejde do působnosti Českého báňského
úřadu. Z těchto důvodů bude platnost oprávnění vydaných podle § 3 odst. 2 vyhlášky Č. 60/1973 Sb., ukončena uplynutím tří let od účinnosti zeměměřického zákona, t. j. v době, kdy se předpokládá přijetí nového horního zákona.
Při legislativní přípravě návrhu zákona byly zvažovány některé další požadavky na zvláštní odbornou způsobilost, které nebyly přijaty na základě stanovisek některých ústředních orgánů státní správy. V prvém případe šlo o záměr, aby udělení úředního oprávnění bylo
podmínkou
k jmenování
znalce
podle
zákona
Č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
Ministerstvo
spravedlnosti s tímto návrhem nesouhlasí, protože by to
představovalo nepřímou novelu uvedeného zákona. Bude však vycházet z ustanovení o zvláštní odborné způsobilosti, které bude důležitým hlediskem při zjišťování,
zda osoba, která má být jmenována znalcem, získala
potřebné znalosti a zkušenosti v zeměměřictví. V druhém případě šlo o záměr obsažený v předcházející verzi
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návrhu zákona o geodézii a kartografii, t .. j. vázat úřední oprávnění na ověření geodetické části projektu pozemkových úprav. Ministerstvo zemědělství však požádalo o vypuštění tohoto požadavku k činnostem pro
zpracování této dokumentace, neboť je postačující odborné vzdělání a praxe. Vytyčení hranic podle projektu
pozemkových úprav však považuje za činnost, na kterou se bude plně vztahovat zákon o zeměměřictvi.
Oproti dosavadnímu zákonu Č. 46/1971 Sb. a jeho
prováděcím vyhláškám obsahuje zeměměřický zákon
tyto nejdůležitější změny: postup při udělování a odnímání zvláštní odborné způsobilosti je podřízen správnímu řízení, podmínkou k udělení úředního oprávnění
není zkouška, je řešen zánik a odnímání úředního
oprávnění, jsou upraveny práva a povinnosti fyzických
osob, včetně určitých možností uplatnění sankce za jejich neplněni.
V zákonu o zeměměřictví není záměrně upraven postup pro odnímání úředního oprávnění podle písmene
c) z podnětu orgánů zeměměřictví a katastru. Tyto orgány nejsou zákonem Č. 359/1992 Sb. zmocněny k dohledu na výkon činností ve výstavbě, které nejsou ve veřejném zájmu využívány pro katastr nemovitostí a základní státní mapová díla, a bez této pravomoci nelze v návrhu zákona upravit účinný postup předkládání a ověřování návrhů na odejmutí tohoto úředního oprávněni.
Rozšíření působnosti orgánů zeměměřictví a katastru
o tuto pravomoc není účelné, neboť jim nepřísluší a zajištění této dohlédací činnosti by vyžadovalo jejich personální posílení, což má dopad na státní rozpočet.

4.3 Práva a povinnosti
osob
zeměměřických
činností

při výkonu

Práva a povinnosti osob, které jsou oprávněny vykonávat zeměměřické činnosti a které jsou dotčeny těmito
výkony, jsou v zákoně o zeměměřictví upraveny s využitím obecných základních pojmů. Jejich aplikace je různorodá s přihlédnutím k rozsahu zákonných práv, kterými daný subjekt disponuje, nebo k vymezenému rozsahu výsledků zeměměřických činnosti. V prvém případě jde např. o odlišná práva vlastníka a oprávněného
uživatele nemovitosti. V druhém případě jde o věcnou
a právní odlišnost správy základních a tematických státních mapových děl od širokého rozsahu autorských
práv ke kartografickým
dílům, jejichž součástí jsou
např. územně orientované informační systémy spravované zejména orgány územní samosprávy.
Zeměměřický úřad a katastrální úřady jsou zavázány
poskytnout na vyžádání jiným orgánům státní správy,
samosprávy a osobám, oprávněným vykonávat zeměměřické činnosti, nezbytné údaje ze spravovaných bází
dat informačního systému a z dokumentovaných dřívějších výsledků zeměměřických činnosti. Tim není dotčeno právo těchto osob získat údaje, které jsou např. obsahem katastru nemovitostí, nahlédnutím do příslušného souboru dat podle zákona ČNR Č. 344/1992 Sb.,
a jeho prováděcí vyhlášky Č. 126/1993 Sb. S přihlédnutím k postupné automatizaci informačních systémů,
spravovaných
orgány zeměměřictví a katastru, jsou
údaje z bází dat poskytovány v písemné nebo grafické
formě nebo na technických nosičích dat. Omezení při
poskytování údajů je možné aplikovat v případech, kdy
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je ochrana údajů upravena zvláštním zákonem jako např. zákonem Č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů
v informačních systémech.
Základní povinností osob, oprávněných vykonávat
zeměměřické činnosti, je oznamovat Zeměměřickému
úřadu, jako správci základního bodového pole, a územně příslušnému katastrálnímu úřadij, jako správci podrobného polohového bodového pole, do 30 dnů po
ukončení zeměměřických činností v terénu zjištěné závady nebo změny v geodetických údajích o těchto bodech; dále bezplatně poskytnout orgánům zeměměřictví a katastru výsledky zeměměřických činností, využívané ve veřejném zájmu pro správu katastru nemovitostí a základní státní mapová díla, včetně podkladů nezbytných pro posouzení dosažené přesnosti. Obdobná
povinnost se vztahuje na potřeby obrany státu. Výsledky zeměměřických činností předávané orgánům zeměměřictví a katastru taxativně vymezuje vyhláška Č.
126/1993 Sb. Zbývající část bude podrobněji upravena
vyhláškou k zákonu o zeměměřictvi. Půjde o kopie výsledků nebo kopie či originály vybrané dílčí dokumentace podrobného měření, která není součástí výsledků
předávaných objednateli. Požadavek, aby spolu s výsledkem zeměměřických činností byl předán podklad
nezbytný pro posouzení jeho přesnosti, sleduje zamezit
případům nedodržování stanovené přesnosti či obcházení zásad a kritérií pro ověřováni a testováni přesnosti
výsledků zeměměřických činnosti. Plnění těchto povinností je významné nejen pro fyzickou osobu se zvláštní
odbornou způsobilostí, ale i pro orgán státní správy při
posuzování případů porušení pořádku na úseku zeměměřictvi. Obsah a náležitosti podkladů, prokazujících
dosaženou přesnost budou podrobněji upraveny zejména v novele vyhlášky Č. 126/1993 Sb.
Zákon o zeměměřictví ukládá vlastníkům staveb, které tvoří polohopisný obsah kartografických děl, předložit na vyzvání orgánů státní správy a orgánů územní
samosprávy pro vedení kartografických děl k nahlédnutí, popřípadě k využití dokumentace jejich skutečného
provedeni. Tato povinnost vyplývá z potřeb zamezit duplicitním zeměměřickým činnostem při správě základních státních mapových děl v případech, kdy lze efektivně využít uvedenou dokumentaci, jejíž vyhotovení je
stanoveno jinými právními předpisy. Aplikace tohoto
práva na orgány územní samosprávy sleduje podporu
jimi vydaných vyhlášek k tvorbě územně orientovaných
informačních systémů. Rozsah staveb, jejichž dokumentace skutečného provedení bude využívána pro vedení
základních státních mapových děl, bude podrobněji vymezen v prováděcí vyhlášce k zákonu o zeměměřictvi.
V případě katastrálních map půjde např. o stavby, které
nejsou obsahem geometrického a polohového určení
v geometrických plánech a předmětem vyznačení v souboru popisných informací podle právních listin.
Orgány státní správy a územní samosprávy jsou návrhem zákona zavázány poskytnout nezbytnou součinnost osobám, oprávněným vykonávat zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu.
V zájmu zajištění výkonu zeměměřických činností
umožňuje se pověřeným zaměstnancům
a osobám,
oprávněným vykonávat zeměměřické činnosti, možnost
vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti. U oplocené nemovitosti je nezbytný souhlas jejího
vlastníka nebo oprávněného uživatele. U nemovitosti,
která není oplocena, tohoto souhlasu není třeba, neboť
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zjišťování vlastníka nebo oprávněného uživatele, např.
u pozemků sloučených do větších půdních celků, by bylo adminístrativně značně náročné a vedlo by k ochromení výkonu zeměměřických činností.
Oprávnění ke vstupu na nemovítost při výkonu zeměměřických činností a dohledu nad nimi mají prokazovat
pověření zaměstnanci orgánů státní správy služebním
průkazem. Ostatní fyzické osoby úředním průkazem,
vydaným příslušným orgánem státní správy, nebo originálem, popřípadě ověřenou kopií živnostenského listu
k výkonu zeměměřických činností. Vniřní předpis Českého úřadu zeměměřického a katastrálního podrobněji
upraví postup zeměměřických a katastrálních inspektorátů při vydávání úředního průkazu osobám, které zeměměřické činnosti vykonávají zejména pro vlastní potřebu.
Při výkonu zeměměřických činností v prostorech se
zařízením, které může ohrozit život nebo zdraví, je povinností postupovat podle příslušných předpisů, upravujících činnosti v těchto prostorech a řídit se jimi.
Další povinnosti jsou vázány na ochranu měřických
značek, signálů a jiných zařízení bodového pole a na
ochranu majetku vlastníků a oprávněných uživatelů nemovitostí dotčených správou těchto značek nebo vlastním výkonem zeměměřických činností.
Výchozím základem pro zeměměřické činnosti jsou
body základního a podrobného bodového pole. Technické požadavky na jejich rozmístění a umístění vyžadují, aby vlastníci nebo oprávnění uživatelé nemovitostí
byli zákonem zavázáni strpět na svých nemovitostech
měřické značky, signalizační a ochranná zařízení těchto
bodů. Přitom musí být umožněno provádět v nezbytném rozsahu úpravy terénu nebo objektu pro umístění
značek. Při zřízení značky na nemovitosti je povinností
jejich správce pisemně poučit vlastníka nemovitosti
o vznikajících omezeních. Přitom, jde-Ii o:
a) stavbu, která je např. nemovitou kulturni památkou,
b) pozemek v chráněném územi nebo zemědělsky či lesnicky využívaný a značka svým rozsahem omezuje
využití pozemku,
c) stavbu nebo pozemek, na něž se vztahuje řízení podle silničního a leteckého zákona nebo zákona o drahách,
je dále povinností správce značky projednat předem její
umístění s orgánem státní správy, kterému přísluší
ochrana těchto zájmů.
Základní i podrobná bodová pole představují značnou technickou a ekonomickou hodnotu, která je majetkem státu nebo správce značky. Aby bodové pole plnilo i nadále svůj účel, je povinností správce značky
udržovat a podle potřeby značky přemisťovat, odstraňovat a obnovovat. Splnění této povinnosti může správce značky zajistit na svůj náklad u osob oprávněných
vykonávat zeměměřické činnosti. U zvlášť důležitých
bodů základniho bodového pole, které též slouží pro
mezinárodní a vědecké účely, se vymezuje a vyhlašuje
chráněné území podle zákona č. 50/1976 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
Povinností vlastníka nebo oprávněného uživatele nemovitosti je oznámit správci značky jakékoliv opatření
směřující k ochraně značky, zejména při výstavbě nebo
stavebních úpravách na nemovitosti. V zájmu udržení
značek v použitelném stavu pro zeměměřické činnosti
zakotvuje se oznamovací povinnost při jejich poškození, ohrožení a zničení. Při splnění oznamovací povin-

nosti je správce základního bodového pole povinen
zpravidla do 60 dnů rozhodnout ve správním řízení
o přemístění nebo odstranění značky nebo o uložení
opatření k ochraně značky. Vzhledem k možné složitosti řízení připouští se vydání rozhodnutí ve lhůtě delší
než 60 dnů.
Vlastníci a oprávnění uživatelé nemovitostí, jejichž
práva jsou dotčena výkonem zeměměřických činností,
jsou přiměřeně chráněni v souladu s Listinou základních práv a svobod. Právem vlastníků nebo oprávněných uživatelů nemovitostí je, aby osoba vykonávající
zeměměřické činnosti uvedla nemovitost do předešlého
stavu nebo uhradila vzniklou majetkovou újmu.
Pokud je využití nemovitosti omezeno umístěním
značky, přísluší vlastníku nebo oprávněnému uživateli
nemovitosti náhrada za toto omezení. Zákon dává přednost dohodě o náhradě a její výši. V případě, že k dohodě nedojde, rozhoduje soud. V zákoně není možné taxativně stanovit výši náhrady, neboť závisí na konkrétních
případech.
Zeměměřický zákon dále obsahuje zvláštní ustanovení o ochraně zájmů obrany státu, zachování státního tajemství, o výkonu zeměměřických činností pro potřeby
obrany státu a v objektech nebo prostorech se zvláštním
režimem.
Užívání, šíření a ochrana základních státních mapových děl při tvorbě jiných kartografických děl není v zeměměřickém zákonu předmětem samostatné úpravy,
neboť se řídí příslušnými ustanoveními
zákona č.
35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých. Všeobecně využitelný obsah těchto státních mapových děl může být použit ke komerčním účelům nebo
pro tvorbu územně orientovaných informačních systémů na základě smlouvy. Rozhodovat spory o plnění
podmínek smlouvy přísluší soudu. Vyhláška k zákonu
o zeměměřictví podrobněji stanoví postup při užívání
základních státních mapových děl a náležitosti smlouvy.

4.4 Do k u m en tace výs Ied k ů země m ěři ckých
činností
v geodetických
referenčních
systémech
Výsledky zeměměřických činností, které jsou využívány
pro základní státní mapová díla, musí být dokumentovány v geodetických referenčních systémech podle nařízení vlády. V případě katastrálních map se tato povinnost vztahuje na územní celky stanovené orgány zeměměřictví a katastru, které uveřejňuje Český úřad zeměměřický a katastrální s přihlédnutím k postupné obnově
katastrálních map vyhotovených v sáhovém měřítku
a v již nepoužívaných souřadnicových systémech. V závazných geodetických referenčních systémech musí být
rovněž dokumentovány stavby, pokud dokumentace jejich skutečného provedení je využívána ve veřejném zájmu pro vedení státních mapových děl a územně orientovaných informačních systémů spravovaných orgány
státní správy a orgány územní samosprávy.
Geodetické referenční systémy, používané pro zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu a státní mapová díla, a zásady jejich používáni, stanoví vláda svým nařízením.
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Zajištění zákonných povinností osob při výkonu zeměměřických činností vyžaduje, aby v případě jejich neplnění bylo jednoznačně stanoveno, kdy dochází k porušení pořádku na úseku zeměměřictví. Právní úprava případů porušení tohoto pořádku a postup jeho projednávání je součástí zákona ČNR Č. 359/1992 Sb.
Dílčí novela ustanovení § 7 zákona Č. 359/1992 Sb.,
která je obsahem části třetího návrhu zákona, mění
a doplňuje přestupky na úseku zeměměřictví takto:
a) mění se ustanovení písmena a) tak, že za porušení
pořádku se považuje neoprávněné znemožnění nebo
ztížení výkonu zeměměřických činností, které jsou
využívány pro katastr nemovitostí nebo základní státní mapová díla, kontrolu zeměměřických činností nebo dohled na ověření jejich výsledků,
b) ustanovení písmena b) se doplňuje tak, že za slova
"zařízení bodů" se vkládají slova "nebo neoznámí
změnu a zjištěnou závadu v geodetických údajích boo"
du
,
c) nové znění písmene c) vymezuje za přestupek porušení povinnosti stanovené pro chráněné území bodu
geodetických základů,
d) vkládají se nové přestupky označené písmeny e) až
g), kterými je:
- neposkytnutí
výsledků zeměměřických
činností
k bezplatnému využití ve veřejném zájmu příslušnému orgánu státní správy,
- nepředložení na vyzvání k nahlédnutí, popřípadě
k využití geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby,
- nedodržení podmínek stanovených pro ověřování
výsledků zeměměřických
činností využívaných
pro katastr nemovitostí nebo základní státní mapové dílo.
Do návrhu jsou včleněny přestupky, které nepřímo
vynucují plnění zákonem stanovených povinností.
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Ministerstvo obrany by mělo vyhláškou podrobněji
stanovit náležitosti žádosti o udělení úředního oprávnění a žádosti o zánik úředního oprávnění a formu ověřování výsledků zeměměřických
činností pro potřeby
obrany státu.

Návrh zákona řeší právní stránku výkonu profesních
činností. Jeho odborný obsah pouze doplňuje a rozšiřuje ustanovení o právech a povinnostech osob, které jsou
stanoveny nejobecnějšími právními předpisy, jako např. občanským zákoníkem, obchodním zákoníkem, živnostenským zákonem apod.
Návrh zákona nelze chápat jako kompetenční zákon,
vymezující působnost orgánů státní správy a podnikajících nebo jiných osob, které vykonávají zeměměřické
činnosti. Tyto kompetence upravují jiné zákony. Zeměměřický zákon nevytváří podmínky pro státní monopol.
I když je v zákonu převážná jeho část věnována právu
a potřebám státu, je to potřebné z hlediska jednoznačného vymezení hranice oblasti svobodného podnikání
a komerce. Pro druhou oblast činností jsou dostačující
obecné základní právní normy. Podrobná úprava v zákonu o zeměměřictví by měla administrativní povahu
návratu k centrálnímu řízení a k omezování základních
práva svobod podnikajících osob. Zákon o zeměměřictví a připravované další legislativní záměry Českého
úřadu zeměměřického a katastrálního jsou vedeny snahou působnost v druhé zmíněné oblasti činností postupně rozšířit. V tomto směru již byly učiněny první
praktické kroky, a to vydáním pravidel pro spolupráci
katastrálních úřadů se správci územně orientovaných
informačních systémů, která využívají aktivity podnikatelské sféry a finančních zdrojů obcí ve prospěch všech
zúčastněných stran.

SPOLOČENSKO-ODBORNÁ
ČINNOSŤ
4.6 Prováděcí
zákonu

vyhlášky

k zeměměřickému

Zákon o zeměměřictví zmocňuje Český úřad zeměměřický a katastrální a Ministerstvo obrany k vydání prováděcích vyhlášek.
Český úřad zeměměřický a katastrální předpokládá,
že mimo podrobnější úpravy již citované v předcházejících částech tohoto článku, stanoví vyhláškou správce
bází dat bodových polí a základních státních mapových
děl, způsob oznamování změn a požadavků na zrušení
nebo přemístění bodů bodových polí a postup při standardizaci geografického názvosloví. Paragrafované znění by mělo dále stanovit předmět vybraných výsledků
zeměměřických činností ve výstavbě a polohopisného
obsahu státních mapových děl, na které se vztahuje povinnost předat k využití kopie geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby. Vyhláška bude
mít obdobnou formální úpravu, jako má vyhláška Č.
126/1993 Sb. V příloze budou soustředěny všechny
podstatné technické požadavky na obsah, náležitosti
a přesnost výsledků zeměměřických činností, které dosud upravují normy nebo resortní směrnice.

Odborný seminár "Súčasné
problémy a perspektivy
pozemkových úprav"

Katedra mapovania a pozemkových úprav (KMPÚ) Stavebnej
fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave spolu s Minister~tvom p6dohospodárstva
(MP) Slovens~ej republiky (SR) a Uradom geodézie, kartografie a katastra
(UG KK) SR usporiadali v dňoch 8. a 9. júna 1994 v Bratislave
odborný ~eminár na aktuálne otázky z oblasti pozemkových
úprav (PU). Poslaním odborného seminára bolo zhrnúť doterajšie skúsenosti z projektovania PÚ a načrtnúť ďalší postup
pri ich komplexnom projektovaní. Seminára sa zúčastnilo 200
záujemcov z P9zemkových úradov, z katastrálnych úradov
a projektanti PU.
V priebehu dvoch dní, po dobu 12 hodin, bolo prednesených 15 základných referátov, 5 rozsiahlych diskusných prispevkov a niekol'ko ďalšich informatívnych otázok v rámci di skusie.
Prvý okruh prednášok mal charakter informativno-štatistický. Odzneli prednášky pracovnikov M.P SR, ÚGKK SR a zástupcov SvF STU. O zabezpečovaní PU na Slovensku hovorili
Ing. Alojz Vittek a Ing. lán Šefčík z odboru PÚ MP SR.
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o požiadavkách rezortu geodézie, kartografie a katastra odzneli prednášky Ing. Viliama Keményho
a Ing.]ozefa DoI u vod s k é ho. O príprave odborníkov z oblasti PU a úlohách
odboru geodézia a kartografia na SvF STU prednášali prodekan doc. Ing. Ernest B u č k o, CSc., a doc. Ing. Erich G e i s s é,
CSc. Pozdravný prejav z Českej republiky (CR) mal zástupca
odboru pozemkových úradov Ministerstva zemědělství CR
Ing. Jan Žiška.
Druhý okruh prednášok sa týkal viičšinou noviel k zákonom
č. 330/1991 Zb. a 229/1991 Zb., ďalej novej úpravy zápisov
práv k nehnutel'nostiam, ktoré predniesli JUDr. Ján K u k u čk a a JUDr. Juraj Ma c k o. O historických medzníkoch PÚ obšírne informoval dlhoročný pracovnik v tejto oblasti prof. Ing.
Ivan Rybársky,
CSc., a o komasáciách, hlavne o ich technickom vykonávaní v minulosti, hovoril doc. Ing. Peter K ú d e I'a,
CSc.
Tretí okruh prednášok bol venov.aný predloženým metodickým pokynom na projektovanie PU.. Tieto metodické pokyny
spracovali 15 odborníci z oblasti PU pod vedením zodpovedného riešitel'a doc. Ing. Ericha G e i s s é ho, CSc. Oponentmi
metodických pokynov boli Ing. Alojz Vittek, doc. Ing. Imrich
Horňanský, CSc., JUDr. Ján Kukučka, Ing. Stanislav Ošust,
Ing. Joze.f Doluvodský. Rozsiahla diskusia zo strany projektantov PU sa niesla aktuálnymi problémami. Napr.: Ing. Tibor
Preťo "Pozemkové úpravy v katastrálnych územiach s nezjednoteným operátom", Ing. Mikuláš Te k e I "Pozemkové úpravy
v počítačovom prostredí", Ing. Štefan Mikulášek
"Register
póvodného stavu Modra", Ing. Robert S a d Io ň "Problematika spracovania pozemkových úprav Pezinok". Ďalej v rámci
diskusie bolo prednesených niekol'ko problémov, na ktoré sa
odpovedalo priamo na mieste. Okruh odborníkov, ktori od povedalj na príslušqé otázky účastníko~, tvorili pracovníci odboru PU MP SR, UGKK SR a KMPU SvF STU. V tejto častí
vel'mi zaujímavý bol aj príspevok predsedu ÚGKK SR doc.
Ing. Imricha Hor ň a n s k é ho, CSc., ktorý sa časti seminára
priamo zúčaStnil.
Štvrtý okruh prednášok, v druhý deň, bol charakterizovanj
predovšetkým súčinnosťou iných inštitúcií a organizácíí s PU.
Ing. Stanislav O š u s t hovoril o spolupráci pozemkových úradov s projektantmi PÚ a s orgánmi štátnej správy a samosprávy v obvode PÚ; Ing. Pavol St a n k o s Ing. Alojzom Jan k ovským informovali "O úlohe Slovenského pozemkového fondu
pri vypracovávaní projektov pozemkových úprav"; Ing. Zoltán B e d rn a, DrSc., hovoríl "o inovácíi oceňovanía bonítovaných pódno-ekologických jednotiek". O úzkom prepojení PÚ
s ekologickými otázkami pol'nohospodárskej
krajiny sa zaoberal príspevok Ing. Petra Jan č ú r u a í. z Mínísterstva žívotného prostredia SR "Územný systém ekologíckej stabilíty v projektoch pozemkových úprav", doplnený referátom Ing. Mikuláša Te k e I a "Pozemkové úpravy a životné prostredie". ,
Všetky okruhy prednášok sa vhodne navzájom doplňalí
a našli u projektantov dobrý ohlas. Z odborného seminára bol
vydaný zborník. Na záver mal príhovor prof. Ing. Jaroslav
A b e lov i č, CSc., ktorý predstavil účastní kom seminára Slovenský zviiz geodetov a privítal by, aby v rámci tohto zviizu sa
vytvorila odborná skupina pre PU, pretože viičšina projektantov i pracovníkov pozemkových a katastrálnych úradov pochá!Íza z oblasti geodézie a kartografie.
Učastníci seminára konštatovali, že odborný seminár priniesol nové poznatky, ktoré sú nevyhnutné na projektovanie PÚ,
ale tiež poukázal na otvorené otázky. Predpokladá sa, že obdobné semináre, ale s konkrétnejšou tematikou, sa budú organizovať v dvojročnom cykle.
Doc. Ing. Erich Geissé, CSc.,
odborný garant seminára

Laboratórium geoinformatiky
na odbore geodézia a kartografia
Svf STU v Bratislave

Teória, technológie a realizácia geoinformačných
systémov
(geografický informačný systém/informačný
systém o území
- GIS/US a ďalšie aplikácie) sa na celom svete rýchlo vyvíjajú. GIS/US
sa ustálili ako systémy orientované na zber
a spracovanie údajov lokalizovaných pomocou georeferenčných systém ov a na prezentáciu týchto údajov v rozličných
používatel'ských formách. Aj v podmienkach našej hospodárskej transformácie prichádza k obdobiu zavádzania GIS/US
v podnikatel'skej, štátnej i samosprávnej sfére. Pre školy z toho
vyplývajú požiadavky pripraviť a vychovať odborníkov, ktorí
budú schopní realizovať geoinformačné programy a priestorový management.
Už od roku 1990 sa na odbore geodézia a kartografia Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU)
v Bratislave rozvíja "MicroStation PC Software Educational
Program" firmy Intergraph. V rámci tohoto programu sa vo
výučbe geodetov a kartografov používa 20 inštalácií grafického systému MicroStation PC verzie 4.0.2x. Inštalácie sú umiestnené v špecializovanej učebni pre študentov na 10'PC a zvyšok v laboratóriach katedier. Na odbore sú taktíež 4 inštalácie
geoinformačného modulárneho prostredia MGE PC s bázou
údajov Oraele, získané v rámci univerzitného programu firmy,
ktoré sa v tomto roku začali využívať v diplomových prácach
a vo výučbe volitel'ných predmetov. Na celej SvF je pre všetkých študentov prístupný aj grafický systém AutoCAD a jeho
nadstavby predovšetkým stavebné.
Produkty firmy Intergraph sú doplnené geodetickými aplikačnými programami jednak firemnými ale aj domácej proveniencie ako MicroGeo, FaT Urban, Grafin a ďalšie. Viaceré
z uvedených produktov boli využité v riešení výskumných úloh
na odbore.
Spomínaný software bol taktiež využívaný v pOllžÍvatel'ských postgraduálnych kurzoch, v ktorých sa doteraz školilo
45 pracovníkov hlavne podníkatel'skej sféry ale aj štátnej správy.

Po 3 rokoch úspešnej spolupráce v oblasti výučby a využívania software firmy Intergraph sa možnosti ďalšieho skvalitňovania výučby GIS/US vyčerpali, vzhl'adom na málo výkonný
školský hardware PC 386.
Z podnetu pedagogických pracovníkov školy a predstaviteI'ov firmy Intergraph sa konal na odbore GaK SvF STU v Bratislave dňa 20. januára 1994 seminár o možnosti ach využívania
produktov firmy vo výučbe, vedeckej a výskumnej činnosti katedier, pedagógov a študentov. Na základe diskusií a vzájomných konzultácií medzi pedagógmi a predstavitel'mi firmy
v rámci svojho univerzitného programu firma Intergraph podporila výučbu a výskum geoinformatiky a GIS/US
na SvF
STU v Bratislave darom vo výške 76368 USD. Podpora predstavuje 2 pracovné stanice TD - I s operačným systémom
Windows NT, grafickým systémom MicroStation VS, geoinformačným prostredím MGE a s celým radom nadstavbových
a rozširujúcích aplikačných programov.
Táto významná podpora výučby, vedeckej a odbornej práce
vytvára podmienky na zvýšenie jej úrovne a hlavne zlepšenie
prípravy absolventov odboru GaK v oblasti geoinformatíky.
Na podporu rozvoja tejto perspektívnej oblasti sa prihlásili
aj slovenské podnikatel'ské subjekty ako sú Edico, a. s., Bratíslava, ORNTH Banská Bystrica, Bako Šal'a, LightHouse spol.
s r. o. Bratislava, Geodézia Bratislava a. s. ako aj Výskumný
4stav geodézie a kartografie v Bratislave, ktorý je organizáciou
Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej repbuliky
(SR). Výsledky, ktoré sa nám doteraz na celom odbore, na
všetkých jeho troch katedrách podarilo dosiahnuť ako aj podpora spomínaných zahraničných a slovenských subjektov, vytvorili základné predpoklady na reorganizáciu doterajšieho výpočtového laboratória katedry geodetických základov a jeho
postupnú premenu na laboratórium geoinformatiky, ktoré by
slúžilo celému odboru GaK SvF STU i geodetickej a kartografickej verejnosti.
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Laboratórium sa bude využívať pre potreby výučby a výskumu. Predpokladáme hlavne výučbu a výchovu doktorantov, diplom,antov a špecializovanýchskupín
študentov, ktori si zvolia
prehlbenie poznatkov v oblasti geoinformatiky, GIS/LIS, ako
aj analýzy priestorových údajov získaných roznymi metódami
fotogrametrie, dial'kového prieskumu Zeme, geodetickými meraniami, globálneho systému určovania polohy a mapovania.
Taktiež predpokladáme
postgraduálnu
výučbu v používatel'ských kurzoch orientovaných na problematiku GIS, prostredia
MGE a grafického systému MicroStation.
Vo výučbe v oblasti geoinformatiky využívame poznatky získané v rámci spolupráce v medzinárodnom vzdelávacom programe TEMPUS - Education in Land Information Systems
(ELIS, vzdelávanie v územných informačných systémoch),
koordinov~nom Fakultou geodézie Delft University of Technology. Túto spoluprácu chceme zo strany SvF STU ďalej prehlbovať. Súčasne chceme v súčinnosti s Kartografickou spoločnosťou SR a Geografickým ústavom SAV vytvoriť edíciu
Geoinformatika,
v ktorej by sa vydávali tematicky zamerané
publikácie a slúžili by študujúcim i celej odbornej verejnosti.
Vzhl'adom na nedostatok základnej literatúry z geoinformatiky
v SR veríme, že sa edícia stretne s porozumením a podporou
podnikatel'ských subjektov, organizácií a záujemcov.
Doc. Ing. Irena Mitášová. CSc.,
katedra geodetických základov
SvF STU v Bratislave

Kartografie konce 20. století pomáhá vytvářet svět bez hranic,
svět založený pouze na vědeckých poznatcich geografie a kartografie. Tato skutečnost je evidentní i v oblasti ekonomiky,
komunikaci, životního prostředi, v oblasti sociálních věd apod.
a odráží se zejména v globálním pohledu jednotlivých vědních
disciplin na Zemi. Nemalou úlohu při tom hrají geografické
informačni systémy (GIS), které umožňují řešení úloh bez zřetele k politickému rozdělení světa a kontinentů.
Kartografie bez hranic je ústředním heslem 15. mezinárodní
kartografické
konference
ICA (lnternational
Cartographic
Association), která se bude konat ve dnech 3. až 10. záři 1995
v Barceloně. Jeji odborný program se zaměři na tato témata:
I. Geografické informační systémy
- odvozování tematických map,
- propojeni s expertnimi systémy,
- úloha GIS při sestavování a aktualizaci topografických
map.
2. Digitální kartografie a kartografická generalizace.
3. Vliv využívání digitálních systémů na kartografickou interpretaci.
4. Digitální kartografické informace, jejich výměna, standardizace, distribuce a ochrana.
5. Kartografie při monitorování životního prostředí.
6. Tematická kartografie: Desk-Top technologie pro kresbu,
sestavování a výrobu map.
7. Dálkový průzkum Země: nové systémy, jejich možnosti
a využití v kartografii.
8. Operace s prostorovými daty; analytické techniky a uživatelský interface.
9. Národní a regionální kartografické agentury a jejich strategické programy.
10. Hydrografické mapování.
II. Historie kartografie.
12. Národní a regionální databáze, společné normy.
13. Mapy pro tělesně postižené.
14. Výchova, výcvik a průběžné vzdělávání v oblasti digitální
kartografie a geografických informačních systémů.
15. Národní a regionální atlasy.
16. Teoretická kartografie.
17. Sociální význam kartografie.
18. Ženy a kartografie.
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19. Navigační
systémy (elektronické
mapy, auto navigace
a GPS).
20. Multimediální zobrazování a metakartografie.
Součástí akce budou;
- mezinárodní kartografická výstava, jíž se účastní členské země ICA národními expozicemi representujícími kartografickou produkci posledních let,
- španělská kartografická výstava, která uvede přehled státní
mapové produkce i výrobků soukromých nakladatelství,
- memoriál Barbary Petchenikové, 1. j. výstava zahrnujíci výsledky mezinárodní dětské soutěže,
- memoriál Imhofův, tj. výstava ke 100. výročí narození světově významného švýcarského kartografa prof. E. Imhofa,
prvního presidenta ICA,
- historická kartografie, která zahrne nejvýznamnější díla
středověké kartografie od 13. století,
- filatelistická výstava, která bude obsahovat sbírky známek
z různých zemí s kartografickou tematikou,
- výstava "Města z balonů a satelitů", která zachycuje změny
při výstavbě měst ve vazbě na vývoj vzduchoplavby až po
kosmickou navigaci.
Memoriál Barbary Petchenikové, významné americké geografky a kartografky, která v ICA vykonávala funkci vice-presidenta a zabývala se zejména tvorbou map pro děti školního
a předškolního věku, byl založen v r. 1993. Prvního ročníku této mezinárodní soutěže dětské kresby na téma "Jak si představuji svět" se zúčastnilo 27 členských zemí ICA, mezi nimi
i Slovenská republika. Soutěž je určena pro děti a mládež do
16 let; pro rok 1995 bylo zvoleno téma "mapa světa". Kresby
jsou do soutěže zasílány prostřednictvím národních kartografických společností nebo komitétů. Velikost kresby je max.
42 x 29,7 cm (formát A 3) a vítány jsou především kresby barevné. Každá členská země ICA může soutěž obeslat nejvýše
pěti vybranými originály po vlastním užším výběru. Sponzorem soutěže je ICA ve spolupráci s UNICEF, které si vyhražují právo jimi vybrané kresby publikovat bez nároků na autorský honorář. Všechny došlé kresby budou vystaveny na mezinárodní výstavě, která bude veřejně přístupná od 3. do 5. září
1995.
Pokud se Vaše děti chtějí této soutěže zúčastnit, předejte laskavě jejich kresby na udané téma do sekretariátu Kartografické společnosti České republiky, k rukám Ing. B. Šídla, na výše
uvedenou adresu, a to nejpozději do 31. března 1995. Kresby
vybrané společností budou odeslány generálnímu sekretáři
ICA nejpozději do konce května 1995.
Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.,
katedra mapováni a kartografie FSv ČVUT v Praze

17. symposium řízení
urbanistických dat

Ve dnech 6.-8. září 1994 se uskutečnilo
17. symposium řízení urbanistických
dat,
které představuje jednu z nejvýznamnějších
letošních evropských vědeckotechnických
akci v oblasti geografických informačnich
systémů. Symposium se konalo v Konferečním středisku v Dipoli, které se nachází
v areálu helsinské Technické univerzity
v Otaniemi, Espoo (obr. I) asi 10 km na západ od centra Helsinek. ,Pořádalo ji Sdruženi finských úřadů mistní správy spolu s Ustavem celoživotního vzdělávání Technické univerzity. Této akce se zúčastnilo
na 170 odborníků, z toho z Finska 40 % a z postkomunistických zemí asi 15 %, z nich pak více jak třetina z České republiky. Konání symposia předcházelo pět odborných workshopů
(o nichž přinese referát příští číslo našeho časopisu) a v jeho
průběhu se uskutečnily technické exkurze, společenská setkání
a menší výstava.
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Program symposia slavnostně zahájil ministr kultury p. Isohookana-Asunmaa a s pozdravnými projevy vystoupili předseda programového výboru p. Hallikas, předseda organizačního
výboru p. Nuora, president Společnosti pro řízení urbanistíckých dat prof. Bogaerts, představitel CERCO p. Ratia a president Evropské střešní organizace pro geografickou informaci
(EUROGI) p. Brand. Další technický program probíhal pravidelně v dopoledních plenárních zasedáních a ve třech odpoledních paralelních sekcích. Na symposiu zaznělo na padesát
příspěvků. Následující referáty z ních přiblížují ty nejzávažnější, naopak nejsou uváděny přednášky, jejichž úroveň nebo tematika nepředstavovala bezprostřední přínos pro rozvoj geografických informačních systémů a také ty příspěvky, které byly předmětem podrobnějšího pojednání ve workshopech.
Řízení geografických informačních systémů
O Norském národním plánu informační technologie na léta
1993~ 1995, v jehož rámci jsou řízeny i geografické informačni
systémy, informovala de Brisís (Norsko) ve svém vystoupení
o názvu "Vládní politika v oblasti řízení informačních zdrojů
a její dopady na zdokonalení informačních služeb pro veřejnost a odborníky". Vysvětlíla, že řízením informačních zdrojů
se rozumí celkový přístup ke sběru, uchování, zpracování,
údržbě a šíření elektronické informace, jakož i k její výměně
mezí organízacemi. Za hlavní cíle uvedené polítíky označila
podporu demokratických
práv občanů, podporu národních
průmyslových a jiných podniků při zabezpečování lepšího toku informací a jejich výměně mezí veřejným a soukromým sektorem a také podporu rozvoje národního trhu informací a odborně příslušného národního průmyslu.
Clapp (Spojené státy) ve svém příspěvku "Informační magistrála Severní Karoliny je něco víc než elektronický přístup
k vládě" připomněla Národní infrastrukturu prostorových dat
Clintonovy administrativy a uvedla, že na rozdíl od ní sí informační magístrála Severní Karolíny neklade za cíl perspektivní zpřistupnění federálních ínformací pro každou domácnost, ale zato již dnes propojuje v tomto státě efektivními informačními kanály školy, univerzity, nemocnice, věznice, úřady místní a státní správy a další veřejné instituce. Rekapitulovala existující iniciativy v plánování informačních magistrál
a jejich technologické báze. Identifikovala významné místo
geografických informačních systémů v informační magistrále
Severní Karoliny dokumentované
tím, že jíž téměř padesát
okresů disponuje uvedeným systémem a že téměř čtyřicet dalších okresů vytváří základní mapy pro případné založení báze
geografických dat.
Metodika geografických informačních systémů
Přednáška o názvu "Virtuální objekt jako prostředek reprezentace složitých dat", kterou uvedl Agosti a spoluautoři (Itálie),
se zabývala návrhem virtuálního objektu jako nástroje reprezentace dat, řízeného hypertextem a informačním vyhledávacím systémem pro geografické aplikace. Smyslem jeho uplatnění je zvýšení jasností sémantického obsahu souboru dokumentů bez rozšiřování jejich objemu. Jako dva základní druhy
virtuálních objektů byly definovány virtuální dokument a virtuální pojem.
Worrall a Bond (Severní Irsko) se v příspěvku "Geografické
informační systémy, prostorová analýza a veřejná politíka"
pokusili o novou definici geografického ínformačního systému. Definovali ho jako počítačově orientovaný systém pro
sběr, uchovávání, manipulování, analýzu a vizualizaci prostorových dat a doprovázejících je tabelárních dat o prostorových
objektech; jako soubor nástrojů pro modelování a analýzu složitých výzkumných, rozhodovacích a plánovacích problémů;
a konečně jako systém podporující rozhodovací subjekty tím,
že jim umožňuje strukturovat tyto problémy a identifikovat
potenciální řešení k jejich vyhodnoceni. Z této definice pak
autoři vyvodili diskuzi k řadě otázek, týkajících se jednak vztahu geografického informačniho systému na jedné straně a prostorové analýzy, politické analýzy, systémů podpory prostorového rozhodování a prostorového modelování na straně druhé,
a jednak úlohy, funkce a postavení geografického informačního systému v organizacích veřejného sektoru.
Buogo (Švýcarsko) a Cheval1ier (Kanada) ve svém vystoupení na téma "Prostorové informační systémy a íntegrace informací" charakterizovali
současný stav integrace informací
v geografických informačních systémech a definovalí potenciální přístupy k jejímu přištímu prohloubeni. Prezentovali je jako východisko pro vytvoření koherentního rámce pro výzkum
modelování a reprezentace prostorových poznatků. Přitom po-

ložili důraz na význam referenční reprezentace a na potřebu
promítnout jí do konceptuálních modelů. Uvedli řadu schémat
referenční reprezentace nezbytných pro účely řízení a plánováni.
"GigaView a hypermapy pro městské sítě založené na konečných prvcích a systémoví manažéři" nazval svou přednášku Saugy se spoluautory (Švýcarsko). Byla v ní popsána originální integrace tří koncepcí reprezentovaných
konečnými
prvky, geoparametrickými transformacemi a hypermapami, jež
byla uplatněna při řízení vodovodní sítě regionu Lausanne.
Metoda konečných prvků umožňuje sirňulovat toky v síti
a dvoj- či trojrozměrná pole a tak sledovat ve vodovodní síti
pohyb polutantů nebo koncentrací chlóru. Zároveň umožňuje
promítat síť a símulační data do map nebo leteckých snímků.
Takto získané reprezentace se označují jako hypermapy, jež
vykazují značnou informační mohutnost. Pro jejich zpracování
byl vyvinut multíprocesorový
multidiskový obrazový server
s označením GigaView.
Bouillé (Francíe) ve své prezentací "Objektově orientované
modelování městských sítí a jejich vybavení" pojednal možnosti objektově orientovaného přístupu k dynamickému modelováni městských sítí s uplatněním metodologie datové struktury
založené na hypergrafech, známé pod zkratkou H BOS. H BOS
reprezentuje integrované východisko pro návrh geografického
informačního systému založeného na stálých typech abstraktních dat, jehož systém zahrnuje databázi, bázi poznatků, expertní systém, símulační a neuronové nástroje a to vše ve fuzzy
kontextu. Tato metoda zpřístupňuje
pochopení zvláštností
fungování městských sítí a jejich komunikační zprostředkování a poskytuje rozhodovacím subjektům nenahraditelný podpůrný ínformační prostředek.
Technologie geografických informačních systémů
Kevany (Spojené státy) ve své přednášce "Nové technologie
v geografíckých ínformačních systémech" konstatoval zásadní
změny, kterýmí procházejí geografické informační systémy
v důsledku zavádění nových technologii. Jako jejich nejvýznamnější představitele uvedl integraci rastrové a vektorové
reprezentace dat, digitální ortofotografii, globální systém určování polohy, polní přenosné počítače a multimediální reprezentaci informace. Charakterizoval jmenované technologické
inovace a identífikoval jejich možný přínos pro správce geografických informačních systémů. Specifikoval též jejich dopad na vývoj koncepce těchto systémů.
Salvemini (Itálie) příspěvkem "Spojení dat GPS, tradičních
kartografických dat a přímo vyšetřených informací pro řídící
informační systémy v rychle se měnících urbanízovaných oblastech" názorně ukázal, jak mohou tradiční metody sběru dat
o povrchu a využítí pozemků získat podporou dat GPS na operativnosti a jak může být vyřešen přetrvávající problém zastarávání geografíckých dat v průběhu dlouhé periody jejich obnovy. Autor popsal praktické poznatky získané při využití
G PS k danému účelu a vyvodil z ních obecné metodické zásady.

V přednášce "Správná technologíe a nástroje pro řízení urbanístíckých dat" ukázal Campbell (Švýcarsko), že efektivní
řízení dat o městě vyžaduje pružný a otevřený geografický informační systém. Upozornil na to, že dnešní trh s technologií
nabízí široký sortiment geografických informačních systémů
vykazujících navzájem rozdílné parametry a že by jeho příští
provozovatel měl před jeho výběrem a instalací přesně vědět,
co s jeho pomocí chce racionalizovat. Na podporu tohoto rozhodování pojednal základní inovace hardwaru (RISC zpracování, komunikace, paměti) a softwaru (operační systémy, databáze, uživatelské rozhraní, architektura klient/server, CASE,
standardy).
Hall (Anglie) příspěvkem "Potenciál multimédií ve správě
města" poskytl přehled multimédií a jejích technologíí a dále
možností jejích uplatněni ve výcvíku a výchově, archivování,
formování geografického informačního systému, řízení plánování a dalších aplikací podporujících racíonální správu města.
Ukázal další výhledy uplatnění multimédíí í jejich aplikační
meze.
V prezentaci o názvu "Počítačová podpora řízení životního
prostředí" informoval Vatterrott (Německo) o nově vyvínutém
interakčním systému VISMAR pro vizualizaci environmentálních dat. Tento systém umožňuje ínterakční navrhování a tvorbu map a vizualizací environmentálních
dat s využítím různých dvoj- a trojrozměrných metod. Systémem nabízené způsoby vizualizace umožňují graficky podporovanou analýzu environmentálních dat pro správní a vědecké účely. VISMAR je
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koncipován jako otevřený a rozšiřitelný systém pro pracovní
stanici UNIX na bázi X-Windows, OSF-Motif a PV-WAVE.
Sarjakoski (Finsko) ve svém vystoupeni na téma "Dopad digitální fotogrammetríe
na strategii řízeni služeb městských
geografických dat" konstatoval, že se díky rozvoji počítačové
technologie stalo rychlé zpracováni, uchovávání a manipulace
velkých souborů dígitálních obrazů technicky i ekonomicky
příznivým a tim se otevřela cesta pro běžné uplatnění digitálni
letecké fotogrammetríe v prostředí městských geografických
informačních systémů. Uvedl hodnocení současného vývojového stadia hardwarové a softwarové základny této disciplíny
a zabýval se možnýmí aplikacemi, novými principy ve strategii
aktualizace městských bází geografických dat, požadavky na
obsah a strukturu databáze, úlohami producenta a uživatele ve
vztahu ke snímkovým obrazům a standardizací a výměnou digitálních obrazových produktů.
Aplikace geografických informačních systémů
Berner se spoluautory (Rusko) v přednášce o názvu "Integrovaný přístup k údržbě a poplachovému zabezpečení městské
infrastruktury" poukázal na nezbytnost zabezpečení průběžné
správy městských plynovodních, teplovodních, vodovodních
a kanalizačních sítí účinnou geoinformační podporu. Prezentoval návrh složitého počítačového systému kombinujícího
geografický informační systém, expertní řízení a sběr dat, automatizované projektování a systém řízení báze dat jako technologické základny pro simulaci funkce uvedených sítí městské technické infrastruktury, vyhodnocení těchto simulačních
procesů a monitorováni funkcí sítí v reálném čase. Byla popsána realizace naznačeného systému na bázi osobních počítačů.
"Systém kontroly a expertního hodnocení znečištění ovzduší
v severovýchodním průmyslovém regionu Estonska" byl námětem příspěvku Liblika a Ratsepa (Estonsko). Informovali
v něm o automatizovaném systému kontroly ovzduší OPSIS instalovaném ve městě Kohtla-Jarve. Pro výpočty a vyhodnocení
pravděpodobného
stupně znečištění přízemní vrstvy ovzduší
se uplatňuje mnohofaktorový simulační systém, který se skládá z regionální databanky zdrojů znečištění ovzduší, databáze
faktických emisi a úrovni znečištěni, simulačnich modelů pro
výpočet rozptylu znečišťujících látek a pro prognózování stavů
znečištění ovzduší.
Ilmavirta (Finsko) ve své prezentaci "Využití geografického
informačního systému při likvidaci katastrof a řízení záchranných opatření ve finských obcích" poskytl údaje o projektu
EUREKA EU 904 o názvu MEMbraín, který je řešen sedmi
evropskými zeměmi za účelem vytvořeni moderniho a otevřeného geografického informačního systému pro záchranné od-

díly a instituce ochrany životního plostředí v obcích. Finská
součást tohoto řešení o názvu "Využití záchranných studii v reálném čase" je založena na otevřené architektuře klient/server, LAN, WAN a PC, systému řízení relační báze dat, MSWíndows a jazyku UnifAce-4GL. Byla popsána struktura vyvinutého systému a jeho funkce a konstatovány příznivé výsledky jeho pilotního ověření v podminkách fínských obcí.
"Společný informační systém správy ulic s uplatněním sdílení dat v síti geografických informačních systémů" představoval tematiku vystoupeni Wilmersdorfa (Rakousko). Autor
v něm prezentoval ínformačni systém pro správu ulíc města
Vídně, na jehož tvorbě a využití participují odbory městské
správy a dalši instituce, vykonávající jakékoliv funkce v rozsahu ulíc, vymezených fasádami uličních bloků. Systém je založen na několika geografických informačnich systémech pracujícich na jednotném georeferenčním základu, opírajícím se
o geografickou databázi na úrovni podrobnosti měřitka I : 200,
jednotnou identifikaci ulic klíčovanou na osy ulic a bloky zástavby a katastr nemovitostí, klíčovaný na jednotlivé parcely.
Zakládáni, údržba a provozováni systému je řízeno koordinačním orgánem. Systém využívá efektivní grafické uživatelské
rozhraní s pružnými vyhledávacími funkcemi pro nalezení
místa. Klíčovou úlohu sehrává propojení zúčastněných geografických informačních systémů do sítě. Systém je vybaven generátorem map poskytujícím uživatelům tematické mapy automatizovanými postupy.
Přednáška "Svédský registr staveb a geografické informační
systémy", kterou připravili Hallebro a Svensson (Švédsko), poskytla přehlednou informaci o švédském systému banky pozemkových dat a uvedla, že se právě v současné době začíná
do jejího rámce implementovat registr staveb. Autoři podali
zevrubný popis tohoto registru a vysvětlili možnosti jeho aplikací v obecní a státni správě. Registr zahrnuje v datech každé
budovy také souřadnice jejiho centroidu a tím se otevírá široké
pole jeho uplatnění v geografických informačnich systémech,
jehož příklady byly prezentovány.
Jiwani (Katar) ve svém přispěvku "Databáze digitální základní mapy Kataru" popsal tradični neuspokojivou situaci
v prostorové orientaci v tomto státě Arabského zálivu za podmínky neexistence názvů ulic a adres a v návaznosti na to pojednal nápravu, které bylo docíleno vytvořením databáze digitální topografické mapy I: IO 000 a mapy I: I 000 pro všechny
urbanizované plochy s více jak I 000 obyvatel. Jedná se o topologickovektorovou
bázi geografických
dat formovanou
v prostředí technologie Arc/lnfo a zahrnující elektronický vyhledavač mist, založený na novém uličnim adresovacím systému. Byla uvedena informace o institucionálnim zabezpečení
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tvorby, údržby a také prosazování této databáze do veřejného
využití, které bylo svěřeno nově vzniklému Středisku pro geografický informační systém.
"Rozmístění lékáren v obci: racíonální přístup založený na
geografickém informačním systému" bylo tématem prezentace
Hirschfielda a spoluautorů
(Anglie). Na příkladu regionu
Mersey v severozápadní Anglii ukázali možnost systematického řešení uvedené problematiky s využítím demografie a geografického informačního systému. Sběrem byly získány informace o jednotlivých lékárnách, jejich službách, typu obytné
zástavby v níž jsou lokalizovány, jejich poradenské úloze, jakož i o jejich situování vůči lokalizaci praktických lékařů,
ostatních zdravotnických zařízení a obytných domů. Dále byly
doplněny digitálním obrazem hranic a uliční sítě, statistikou
demografické
struktury a sociálních podmínek.
Pořádání
a zpracování informací se uskutečnilo v geografickém informačním systému Arc/lnfo a poskytlo vyhodnocení vhodností
současné lokalizace lékáren a návrh jeji optimalizace.
Steingrube (Německo) ve svém příspěvku "Plánování využití volného času s podporou geografického informačního systému" informoval o využití geografického informačního systému Maplnfo pro systematícký sběr a pořádání informací týkajicích se využití volného času, v jehož prostředi byl vytvořen
vektorový kata str využití volného času. Tento katastr se může
uplatnit pro nejrůznější vyhledávací funkce korelované s typem hledaného způsobu využití volného času a míst dovolujících jeho realízaci. Poskytuje také možnosti plnění rozsáhlejších analytických funkcí týkajících se využítí volného času.
O "Geografickém informačním systému pro záchranná vozidla" pojednal ve svém vystoupení Heggheim (Norsko). Podrobil kritické analýze současný způsob sledování pohybu záchranných vozidel, závislý na radiových hlášeních jejich polohy posádkami do dispečinku, který je registruje na tradičních
mapách. Popsal nové řešení založené na využití geografického
informačniho systému Norského zeměměřického úřadu, pracujicího s digitálním zobrazením pozemnich komunikací, budov a jiných objektů a také s jejich popisnými charakteristikami a na uplatnění globálního systému určování polohy, který
může průběžně registrovat okamžitou polohu záchranného vozidla a předávat ji prostřednictvím vhodné komunikační sítě
do geografické databáze umístěné v dispečinku. Prototypová
ínstalace popsaného řešení zahrnuje digitální mapy pro dispečink, uzavřenou komunikační síť a globální systémy určování
polohy umístěné na jednom hasičském vozidle a jedné ambulanci.
Příspěvek Faure (Francie) o názvu "Uplatnění objektově
orientovaného geografického informačniho systému v procesu
zapojování veřejnosti do rozhodování: plán využití pozemků
jako případová studie" ukázal na příkladu veřejného rozhodování o využití pozemků v Corbeil-Essonnes (satelitním městě
Paříže o 40 000 obyvatelích), jakou úlohu může pro zdokonalení komunikace mezi plánovacímí subjekty a občany sehrát
geografický informační systém. Pro sběr a vedení výsledků mapování využití pozemků a údajů z oblasti demografie a bydlení
získaných při statistickém sčítání byl použit geografický informační systém APIC, který umožňuje nejen vizualizaci těchto
informací, ale zejména simulaci plánovaných opatření a promítání zpětnovazebních odezev posuzujících subjektů na simulované situace.
Normalizace geografické informace
Rainio (Finsko) v přednášce o názvu "Referenční model
evropské normalizace pro geografické informační služby" zrekapituloval národní aktivity v oblasti normalizace geografické
informace, jež vyústily do založení technické komise 287
Evropského výboru pro normalízaci, která vytváří desítku
evropských norem pro geografickou informaci. Jednou z významných složek tohoto normalizačního úsilí je tvorba referenčního modelu geografických informačních služeb, který
identifikuje a definuje strukturovanou množinu pojmů a komponent potřebných ke sjednocení, popisu, prozkoumání, strukturování, dotazování,
aktualizování,
kódování a přenosu
i transformaci geografických dat a uvádí její popis. Příspěvek
specifikoval vybrané aspekty tvorby referenčního
modelu
a uvedl je do kontextu s existujícími mezinárodními informačními normami.
Autorská ochrana geografické informace
Kok (Nízozemsko) přednesl příspěvek na téma "Autorská
ochrana geografické informace: naléhavá záležitost". Na příkladu své země ukázal, že vláda každoročně investuje velké fi-

nanční ~ástky do tvorby a údržby geografických dat, které tak
reprezentují hodnotu, jež si zaslouží autorskou ochranu. Upozornil, že autorským zákonem chrání většina evropských zemí
pouze grafické mapy a že jen Anglie a Irsko mají zákonem explicitně zajištěnu i ochranu digitálních geografických dat. Popsal koordinované nizozemské aktivity ve tvorbě geografické
informace a nastínil kroky vedoucí k prohloubení autorské
ochrany jejich výsledků. Připomněl činnost Evropské střešní
organizace pro geografickou informaci (EUROGI), jejíž součástí je inventarizace autorské ochrany geografické informace
v evropských zemích a příprava návrhu doporučení evropské
harmonizace pravidel této autorské ochrany.
Symposium zanechalo v účastnících po odborné stránce velice pozitivní dojem motivovaný mnoha doklady všestranného
pokroku, dosaženého v oblasti geografických ínformačních systémů, zdůrazněnýmí vynikajícími výsledky, které v této sféře
dosáhli finští kolegové. Proběhlo v mimořádně přátelském
a organizačně bezchybném společenském ovzduší, které se obdivuhodně doplňovalo s krásným životním prostředím hostitelské země.
Ing. Jan Neumann, CSc ..
Zeměměřický úřad. Praha

Zasedání stálé komise ICA pro
technologii výroby map

Ve dnech 7.-8. září 1994 se konalo na Stavební fakultě ČVUT
v Praze 22. zasedání stálé komise ICA pro technologii výroby
map.
Slavnostního zahájení se jako čestní hosté zúčastnili íng. Jiří
Šíma, CSc., předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, doc. ing. František Krpata, CSc., oborový proděkan
směru geodézie a kartografie Stavební fakulty ČVUT v Praze
a doc. ing. Bohuslav Vever~a, CSc., vedoucí katedry mapování
a kartografie téže fakulty. Uvodní projev na téma "Actual Role of Official Cartography in the Process of 'Return' of the
Czech Repub!ic to Europe" (Aktuální úloha úřední kartografie, v procesu návratu ČR do Evropy) přednesl předseda
ČUZK ing. Jiří Šíma, CSc.
Pracovní zasedání stálé komíse ICA řídil její předseda doc.
ing. Miroslav Mikšovský, CSc. V úvodu jednání seznámil
účastníky s pozdravnými dopisy, které zaslali prof. D. R. Fraser Taylor (Kanada), prezident ICA, Jaume Miranda i Canals
(Španělsko), vice-prezident ICA a Jean-Philippe Grelot (Francie), generální tajemník ICA.
Hlavními body programu bylo projednání stavu programů
stálé komise ICA, schválených pro období 1991-95 valným
shromážděním ICA v Bournemouth (V. Británie), a to v návaznosti na předchozí zasedáni komise, konaná v r. 1992 v Zlirichu a Rapperswil (Švýcarsko) a v r. 1993 v K6ln a. Rh. (SRN).
a) Kompendium
kartografických
technik,
2. upravené vydání
Tato publikace ICA byla vydána v r. 1988 v nakladatelství EIsevier Publishers (V. Británie) jako výsledek práce mezinárodního autorského kolektivu pod redakcí J. Currana (Kanada).
Práce na přípravě této publikace trvaly více než 10 let. Vzhledem k velkému zájmu odborné veřejnosti došlo k reedici této
publíkace v r. 1991 s tím, že pro další vydání v polovině 90. let
bude doplněna o nové poznatky a technologie.
Po projednání ve výkonném výboru ICA navrhla stálá komise ICA pro technologii výroby map publikačnímu komitétu
ICA a nakladatelství Elsevier Publishers rozdělit Kompendium pro jeho 2. vydání do dvou svazků. Díl I. bude obsahovat
analogové technologie používané v současné době při zpracováni map, díl 2. technologie digitální.
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Komise podrobně projednala náplň I. dílu Kompendia, který bude členěn na II kapitol s následujícím obsahem:
- úvod, standardizovaná
technologická schemata a ostatní
symbolika použitá v publikací,
- techníky pro zpracování kartografických (vydavatelských)
originálů map,
- registrační systémy,
- barvy a barevné systémy,
- geometrické transformace mapového obrazu,
- hodnotové transformace mapového obrazu,
- kontaktní kopírovací techniky,
- rozklad barevných prvků,
- kombínace barevných prvků,
- tiskové procesy,
- techniky používané při zpracování trojrozměrných kartografických pomůcek.
Vedoucím redaktorem 2. vydání Kompendia, I. díl, byl ustanoven doc. ing. Miroslav Mikšovský, CSc. Členy redakčního
a autorského kolektivu jsou dr. Kjeld Burmester (Dánsko),
Neil G. Grant (Kanada). prof. Ernst Spiess (Švýcarsko) a Sjef
van der Steen (Nizozemí); na autorské přípravě se bude dále
podílet prof. dr. ing. Andrzej Makowski (Polsko) a další vybraní specialisté. Rukopisy budou mezinárodně oponovány a jazykově upraveny pro nakladatele tak, aby publikace mohla být
vydána v průběhu r. 1996.
Pro 2. díl publikace byly na předchozích dvou zasedáních
komise projednány náměty, které budou promítnuty do rámcového projektu publikace. Jeho přípravou byli pověřeni Neil
G. Grant (Kanada) a Susan Waldorfová (USA); projekt, který
bude obsahovat rozvržení tématiky do 12-15 kapitol, má být
připraven do konce března 1995. Práce na rukopisech budou
probíhat v období 1995-99.
~) Technologická
schemata
(Flow Díagrams)
Ukol je řešen pracovní skupinou komise, kterou řídí Sjef van
der Steen (Nizozemí). Práce na tomto programu byly v rámci
ICA zahájeny koncem 80. let. Výsledkem je návrh standardních grafických symbolů umožňujících vyjádřit technologii
zpracování všech druhů map při použití analogových i digitálních technologií a jejich kombinací. Podrobnější popis výsledků je uveden v časopisu Geodetický a kartografický obzor,
1994, č. 8, s. 170-174.
Návrh standardních symbolů byl v r. 1993 předložen k projednání na mezinárodním kartografickém semináři uspořádaném komisí v Koln a. Rh. (SRN) a poté prakticky ověřen ve
vybraných členských zemích ICA včetně CR. Výsledky prací
byly využity v referátech a cvičeních na mezinárodním kartografickém semináři v Istanbulu (Turecko) v r. 1994. Program
bude v r. 1995 uzavřen vydáním publikace, obsahující přehled
standardních symbolů s praktickými ukázkami jejich používání.

c) Národní
zprávy
o technologii
výroby
map
1991-95
Stálá komise připravila v r. 1993 a na své zasedání schválila
rámcovou osnovu národních zprávo technologiích, používaných při výrobě map v členských zemích ICA v uvedeném období. K jejich přípravě budou předsedou komise, který program řídí, vyzvány všechny členské země ICA; výsledky budou shrnuty do brožury, která bude předložena delegátům 10.
valného shromáždění ICA v r. 1995 v Barceloně (Španělsko).
d) Šíření
nových
poznatků
z oblasti
technologie
výroby map
Ve dnech 10. až 17. dubna 1994 byl uspořádán ve spolupráci
stálých komisí ICA pro výchovu a vzdělávání (předseda prof.
Ferjan Ormeling, (Nizozemí) a pro technologii výroby map za
spoluúčasti členů pracovní skupiny ICA pro postavení žen
v kartografii mezínárodní kartografický seminář pro země
Blízkého Východu v Istanbulu (Turecko). Na semináři bylo
předneseno více jak 30 referátů s praktickými cvičeními. Ze
stálé komise ICA pro technologii výroby map se semináře aktivně zúčastnili doc. ing. Miroslav Mikšovský, CSc., Erkki-Sakari Harju (Finsko) a Sjef van der Steen (Nizozemí).
V dalších bodech pracovního jednání se stálá komise ICA
zabývala
programem
činnosti na další funkčni obdobi
1995-99, organizačními otázkami, přípravou 17. mezinárodní
kartografické konference ICA a příštího, tj. 23. zasedání komise, které se uskuteční ve dnech 3. až 9. září 1995 v Barceloně.
Následující 24. zasedání komise se bude konat v Trondheimu

(Norsko) u příležitosti 100. výročí založení norské geologické
služby.
Součástí 22. zasedání stálé komise ICA pro technologii výroby map byla výstava materiálů a výrobků firem H. Hohnig
(SRN), Renker (obchodni zastoupení C+ V, s. s r. o., Praha),
Keuffel + Esser (obchodní zastoupení KGKS Klimeš, Brno)
a Kartografie Praha, a. s. Na polodenním semináři vystoupíli
se svými referáty zástupci uvedených firem a dále zástupce firmy Intergraph CR s příspěvkem, informujícím o současném
stavu vývoje software pro potřeby kartografie.
Na druhý den zasedání stálé komise ICA byly připraveny
exkurze do laboratoří dálkového průzkum Země Stavební fakulty ČVUT v Praze a do Kartografie Praha, a. s., kde se účastníci seznámili se současným stavem kartografické výroby
a produkce a s pracovištěm digitální kartografie této a. s.
Jednání stálé komise pro technologii výroby map se zúčastnilo celkem 28 osob ze 12 zemí, z toho 10 členů a členů-korespondentů komise a 7 pozorovatelů (z toho 4 z ČR a I ze SR),
8 zástupců vystavujících firem a 3 hosté.
Doc. Ing. Miroslav Mikšovský. CSc ..
katedra mapováni a kartogra.fie FSv ČVUT v Praze

Pracovníci Správy katastra
nec v novej budove

Luče-

Po nespočetných sťahovaniach do provizórnych
zariadení
v Lučenci sa dostali "pod jednu strechu" (obr. I) pracovníci
Správy katastra (SK) Lučenec Katastrálneho
úradu (KÚ)
v Banskej Bystrici a oddelenia mapov'!nia KÚ v Banskej Bystrici, spolu s pracovníkmi Geodézie Zilina a. s., pracovisko
Lučenec. Výstavba budovy bola povodne pripravovaná pre bývalú Okresnú odborovú radu v Lučenci. Po novembri 1989,
keď sa pripravovaná stavba uvol'nila, vďaka pphotovej reakcii
Slovel}ského úradu geodézie a kartografie (SUGK - od I. I.
1993 Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) a Krajskej správy geodézie a kartografie (od I. I. 1993 KÚ)
v Banskej Bystrici, investíciu prevzal SÚGK. Práce sa realizovali súkromnou stavebnou firmou v skrátenom termíne o pať
mesiacov oproti plánu.
Pracovníci SK Lučenec sú presvedčení, že v nových pracovných priestoroch sa im podarí vytvoriť také prostredie, v ktorom dokážu plniť všetky úlohy vyplývajúce zo zákonov, ako aj
požiadavky občanovo

MultiMedia Computer
MultiMedia
zpracování
a editaci
digitálních

Coumputer nabízí data, programové vybavení a služby v oblasti skenování barevných mapových podkladů,
rastrových dat pro využití v systémech GIS, cenově dostupný a snadno ovladatelný systém pro zobrazování
dat MaGIS. Dále zajišťuje vývoj speciálních aplikací využívajících globálních pozičních systémů (GPS),
radiokomunikačních sítí a vazeb na externí datové struktury.

V roce 1994 společnost MultiMedia Computer zvítězila v konkursu na
obchodní zakázku Ceského úřadu zeměměřického a katastrálního,
umožňující firmě podílet se na vytvoření části projektu ZABAGED 2.
Projekt ZABAGED 2 představuje m.j. převedení 4550 základních map
CR v měřítku 1:10 000 do digitální rastrové podoby. Do konce roku
1994 bude zpracováno celé území Ceské republiky a jedním z výstupů
projektu bude digitální barevná bezešvá mapa s rozlišením 400dpi
(0.635 m/pixel) nebo 200dpi. rozdělená do souborů pokrývajících
čtverce 2x2 km. Průměrný okres o rozloze 1000 km' má objem dat
100 MB a uživatel zaplatí 60000.- Kč za 5 licencí. Rozsah rastrových
výstupů projektu ZABAGED 2 bude pro celé území CR přibližně
20 Gbytů.
Data ZABAGED 2 jsou rovněž využitelná ve většině používaných
GIS (ARC/ INFO. Arc View. Microstation, MaGIS. atd.). Data mohou
být předávána zákazníkům na CD ROMech, pevných discích. páskách
aj. s prostorovým obsahem dle výběru zákazníka. Vykonavatelem
autorských práv k výsledkům projektu ZABAGED 2 je Ceský úřad
zeměměřický a katastrální v Praze. Jediným oprávněným dodavatelem
dat je Zeměměřický úřad, odbor centrálních databází. MultiMedia
Computer poskytuje služby související s výběrem segmentů. konverzí
do jiných formátů a rozlišení a distribuci na příslušných nosičích.

Několikaleté zkušenosti a vytvořené vlastní algoritmy umožňují -společnosti MultiMedia Computer zpracovat i méně kvalitní mapové předlohy do
vyhovujícího barevného rastrového ekvivalentu. Technologická základna dovoluje zpracovat velké objemy dat v krátkých termínech.

Požadavky širšího okruhu
geografických dat vyústily
střední třídy, tak i snadné
v současnosti je nabízena

uživatelů na jednoduše ovladatelný. cenově dostupný, ale též dostatečně rychlý prostředek pro zobrazování a editaci
ve vytvoření systému MaGIS. Jeho koncepce vycházela z předpokladů jak efektivní práce systému na počítačích PC
integrovatelnosti s dalšími aplikacemi a externími daty. Systém MaGIS byl poprvé uveden v polovině roku 1993.
verze 1.1.
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MultiMedia MaGIS je registrovaná ochranná známka MultiMedia Computer s.r.o.. ARC/INFO. ArcView jsou registrované ochranné známky Environmental
Systems Research Institute. Inc.. Microstation je ochranná známka Bentley Systems Inc.. (Intergraph affiliate).

