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Abstrakt
V oblastech ovlivněných důlní činností dochází k deformacím povrchu, např. k poklesům, z důvodu poddolování. Ty bývají
sledovány klasicky nivelačními metodami. Pro pozemní komunikaci a železnici Jirkov – Most v úseku zvaném Ervěnický koridor
a pro oblast tzv. Slatinické výsypky byla užita metoda třísnímkové diferenční interferometrie. Byl stanoven pár neobsahující
terénní deformaci, druhým je tzv. deformační pár. Výsledkem je diferenční interferogram. Pomocí koherence a fáze diferenčního
interferogramu lze kvalitativně a kvantitativně popsat možné terénní deformace.
Terrain Deformation Assessment in the Area of the Ervenice Corridor by 3-pass Differential Interferometry
Summary
Areas inﬂuenced by the mine activity are in danger of terrain deformations as consequence of the undermining. These are
usually monitored by classic levelling methods. To monitor the Jirkov – Most route and railway that slides, especially its part
called the Ervenice corridor, and the area of the Slatinice above-level dump, the 3-pass differential interferometry was used.
One pair of scenes was considered to be without terrain deformation, the other pair is the deformation pair. Result of this
method is the differential interferogram. By means of the phase and coherence of that interferogram it is possible to describe
expected terrain deformations both qualitatively and quantitatively.
Keywords: coherence of radiation, undermind areas, dumps

1. Úvod
Interferometrie je metoda [1], která využívá koherentního
záření k určení prostorových vztahů na zemském povrchu.
Družice vybavená radarem se syntetickou aperturou (SAR)
snímá totéž území pod mírně se lišícím úhlem pohledu. SAR
byla vyvinuta z důvodu špatného plošného rozlišení radarů
se skutečnou aperturou. Využitím Dopplerova efektu frekvenčních posunů nahrazuje délku antény upraveným způsobem měření.

Dvě družice (ERS-1, ERS-2) letí po stejné dráze v daném
časovém rozestupu. Vzdálenost mezi družicemi v rovině
kolmé ke směru dráhy družic se nazývá interferometrická
základna a její kolmý průmět do šikmého směru se nazývá kolmá základna (obr. 1). Radarové aparatury pořizují
data obsahující kromě intenzity (popisující zejména odrazivé schopnosti povrchu) také složku fázovou, která představuje informaci o vzdálenosti radaru a ozářeného bodu
na zemském povrchu. Interferogram vznikne komplexním součinem prvního snímku s druhým (pixel po pixe-
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Obr. 1 Kolmá základna

lu). Potom amplituda každého pixelu interferogramu je
hodnota amplitudy pixelu z prvního snímku vynásobená
amplitudou odpovídajícího pixelu druhého snímku a fáze
pixelu interferogramu je rozdílem fází odpovídajících si
pixelů prvního a druhého snímku. Fázový rozdíl umožňuje
určit incidenční úhel, pod kterým dopadá záření na zemský
povrch. Údaje o vzdálenosti, incidenčním úhlu a poloze
radaru pak umožňují určit např. třírozměrný model zemského povrchu.

2. Třísnímková diferenční interferometrie
Metoda třísnímkové diferenční interferometrie (tzv. 3-pass)
se užívá k odstranění topograﬁcké složky fáze diferenčního
interferogramu, obsahujícího topograﬁi, deformaci a vliv
atmosféry. Principem použití tří scén je, že topograﬁcký pár
(tandem) neobsahuje vliv terénní deformace. Časová základna tandemu je v našem případě 1 den. Digitální model území
je vytvořen již v souřadnicích radaru z tohoto páru a následně je odečtena topograﬁcká složka od druhého (deformačního) páru. Časová základna deformačního páru je přibližně
1 měsíc. Měla by být dostatečně dlouhá na to, aby se terénní deformace mohla projevit, ale na druhé straně nesmí být
deformace příliš velká. Kolmá základna topograﬁckého páru
by měla být delší než kolmá základna deformačního páru,
abychom předešli nesprávnému rozbalení fáze topograﬁckého páru, tj. nesprávným hodnotám fáze diferenčního interferogramu.
Pomocí fáze diferenčního interferogramu provádíme
několik analýz, na základě nichž vyvodíme závěr, jestli
k očekávanému poklesu či sesuvu došlo nebo nikoli. Pomocí (1) můžeme očekávané deformace popsat kvantitativně. Abychom mohli věrně rozhodnout o terénní deformaci, musí být oblast podezřelá z poklesu dostatečně
koherentní.
Koherence znázorňuje míru korelace mezi dvěma použitými snímky. Její hodnoty se pohybují v rozmezí od 0 do 1.
Nulová koherence znamená, že informace obsažená např. ve
fázi je kompletně znehodnocená šumem, naproti tomu hodnota 1 udává, že nedošlo k žádnému vlivu fázového šumu.
Koherence je tedy mírou stability fáze mezi oběma snímky.

Komplexní hodnota koherence γ mezi master (M) a slave
(S) snímkem je deﬁnována jako
E ( MS *)
J
,
E ( MM *) E ( SS *)
kde E je střední hodnota, hvězdička znamená komplexně
sdruženou hodnotu daného pixelu.
Pro nekoherentní oblasti dochází k dekorelaci dat a tak
vlastně i k jejich ztrátě. Např. na obr. 6 uvádíme diferenční interferogramy s dekorelovanou fází a na obr. 7 hodnoty
koherence obou interferogramů. Na levé straně těchto grafů k jisté korelaci dochází, ale všude jinde obdržíme pouze
„šum“ a hodnoty koherence pod 0,3.
Pokud se na vyšetřovaném území nevyskytují bouře (nebo
podobné vlivy), má vliv atmosféry obvykle dlouhodobý charakter, pomalu se mění uvnitř celé oblasti [4].

3. Volba tří snímků pro diferenční interferometrii
Data pořízení snímků: 23 294 – 4. 10. 1999 (ERS-2), 23 795–
– 8. 11. 1999 (ERS-2) a 43 468 – 7. 11. 1999 (ERS-1). Interferometrické zpracování bylo provedeno pomocí software
GAMMA [3]. Jako hlavní byla vybrána scéna 23795 (viz
[1]). Kolmá základna topograﬁckého páru je dlouhá 160 m
a kolmá základna pro deformační pár měří 4 m. Jejich poměr
je tedy 0,025. Rovněž jsme studovali opačnou kombinaci,
kde diferenční interferogram byl postaven na scéně 43 468
jako hlavním snímku. Potom kolmá základna dosáhla 164 m
a byla delší než u topograﬁckého páru. Terénní deformace
jsou dobře patrné, ale zatím je neumíme stanovit kvantitativně. Velmi nevýhodný poměr kolmých základen způsobí
nesprávné rozbalení fáze topograﬁckého páru a následně
i chybné hodnoty fáze diferenčního interferogramu.

4. Vztah mezi fází diferenčního interferogramu
a vzniklou deformací
Časová základna deformačního páru je v našem případě
záporná. Proto z [1, 5] vyplývá, že vzniklé deformace Δr ve
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Obr. 3 Diferenční interferogram z okolí Mostu; svislá osa je vlevo – fáze diferenčního interferogramu (v radiánech),
vpravo – koherence diferenčního interferogramu

Obr. 4 Diferenční interferogram z oblasti Ervěnického koridoru; svislá osa je vlevo – fáze diferenčního interferogramu
(v radiánech), vpravo – koherence diferenčního interferogramu

směru snímání (tj. napříč směru letu) závisí na deformační
fázi ΦΔr takto

'r

O
) 'r .
4S

(1)

Vztah (1) říká, že fáze diferenčního interferogramu jsou
v případě poklesů konkávního tvaru v geomorfologické terminologii.
Fáze diferenčního interferogramu se nachází na intervalu
[-π , +π] a proto velmi často dochází k „fázové nejednoznačnosti“. Z tohoto důvodu není v našich silách rozpoznat skokovou deformaci větší než 2,8 cm na jeden pixel. Pro potvrzení terénního poklesu je zapotřebí mít co nejvíce „spojitou“
fázi bez výrazných skoků s dostatečným počtem sousedních
pixelů a řad [2]. Často musíme části grafu s fází diferenčního

interferogramu kopírovat („rozbalit“) pod hodnotu -π anebo
nad +π z důvodu fázové nejednoznačnosti [2]. Fázový rozdíl
blízký hodnotám -π a +π se pak projeví skokem.

5. Analýzy a výsledky
Zaměřili jsme se konkrétně na oblast Ervěnického koridoru
(červená oblast přibližně uprostřed obr. 2, 2. str. obálky). Obr.
2 je pouze ilustrativní a je stranově převrácený. Přímo v levé
horní části obr. 2 je červeně vyznačena část dopravního koridoru poblíž Mostu a vpravo dole (též vyznačena červeně) se
nachází část této komunikace poblíž Jirkova. Dále jsme se
zabývali oblastí Slatinické výsypky [1], jež prochází v dnešní
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Obr. 5 Diferenční interferogram z oblasti poblíž Jirkova; svislá osa je: vlevo – fáze diferenčního interferogramu
(v radiánech), vpravo – koherence diferenčního interferogramu

Obr. 6 Diferenční interferogram; svislá osa je fáze diferenčního interferogramu (v radiánech), vlevo – ve směru letu,
vpravo – ve směru napříč směru letu

době rekultivačními procesy. Sledovali jsme dvě oblasti znázorněné na obr. 2 zeleně. Celá oblast je Mosteckou uhelnou
společností monitorována z důvodu oprávněných terénních
deformací (poklesů a sesuvů). Původně žlutá barva na obr.
2 znamená nejlepší koherenci (>0,8), území ﬁalové a růžové
mají koherenci přibližně 0,5. Modrá barva a tmavý odstín
znamenají velmi nízkou koherenci blížící se nule.
Území podél komunikace blízko Mostu není dostatečně koherentní. Nemohli jsme prokázat, že by zde došlo
k nějakým terénním deformacím. Hodnoty koherence dosahují 0,2–0,3 (11 %), 0,3–0,4 (17 %), 0,4–0,5 (20 %), 0,5–0,6
(18 %), 0,6–0,7 (17 %) a 0,7–0,8 (11 %). Diferenční interferogram je převážně dekorelován. Na obr. 3 (vlevo) můžeme
vidět malou část komunikace, kde je toto území relativně
stabilní. Fázi diferenčního interferogramu musíme zkopíro-

vat („rozbalit“) v obr. 3 (vlevo) pod hodnotu -π. Na obr. 3
(vpravo) je místy velmi dobrá koherence mezi 0,5 až 0,8.
Stejně jako celá komunikace Jirkov – Most je i Ervěnický koridor málo koherentní. Také zde jsme nemohli prokázat jednoznačný pokles. Koherenční hodnoty pro tuto oblast
dosahují 0,3–0,4 (19 %), 0,4–0,5 (27 %), 0,5–0,6 (20 %)
a 0,6–0,7 (14 %). Diferenční interferogram je převážně dekorelován. Vpravo na obr. 4 můžeme nalézt malý úsek komunikace, který je opravdu stabilní. Na obr. 4 (vpravo) je v pravé
části patrná velmi dobrá koherence v rozmezí od 0,6 do 0,9.
Komunikace v blízkosti Jirkova není také dostatečně koherentní. Opět se nepotvrdily předpokládané terénní deformace. Hodnoty koherence jsou – méně než 0,1 (14 %), 0,1–0,2
(29 %), 0,2–0,3 (18 %), 0,3–0,4 (11 %) a diferenční interferogram je místy velmi dekorelovaný. Uprostřed obr. 5 (vle-
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Obr. 7 Diferenční interferogram; svislá osa je koherence diferenčního interferogramu, vlevo – ve směru letu,
vpravo – ve směru napříč směru letu

vo) je dobře viditelná stabilní oblast. Koherence v této části
dosahuje hodnot mezi 0,6 a 0,9. Vpravo na obr. 5 je možné
sledovat relativně stabilní oblast. Koherence zde nabývá hodnot 0,5 až 0,7 a neklesne pod hodnotu 0,5.
V dolní části Slatinické výsypky (viz obr. 2, 2. str. obálky,
zeleně) jsme objevili malou terénní deformaci. Kvantitativně
jsme určili [1], že se jedná o pokles terénu v hodnotě 0,7 cm
ve směru přibližně napříč směru letu. Ve směru opačném (tj.
ve směru azimutu) nebyl zjištěn žádný pokles. Pravá horní
část Slatinické výsypky je stabilní. Žádný významný pokles
ani sesuv nebyl nalezen. Celá tato oblast má excelentní koherenci.

6. Závěr
Zkoumaná oblast je monitorována Mosteckou uhelnou společností. Je důvodné podezření, že železnice v oblasti Ervěnického koridoru klesá. Použití metody diferenční interferometrie zde má tedy své opodstatnění. Aby byl prokázán
výskyt terénní deformace, je třeba, aby daná oblast byla co
možná nejvíce koherentní. Pokud dojde k dekorelaci fáze
diferenčního interferogramu, neznamená to, že terénní deformace nenastala. Pouze nedošlo v daném místě k dostatečné
interferenci snímků, viz obr. 6 a 7.
Oblast podél komunikace Jirkov – Most vykazuje velmi nízkou koherenci. Nemohli jsme tedy v této uvažované
oblasti ve zkoumaném časovém období poklesy potvrdit ani
vyvrátit. Ani tam, kde vycházejí příznivější hodnoty koherence, nebylo možné pomocí třísnímkové diferenční interferometrie zaregistrovat poklesy či sesuvy.
Větší lokální terénní deformace přesahující 2,8 cm na
jeden pixel mohou rovněž způsobit dekorelaci. Hodnota
2,8 cm plyne z (1). Za ΦΔr dosadíme fázový rozdíl 2π a za
vlnovou délku 5,6 cm. Nepravidelné sesuvy nemohou potom
být správně kvantitativně vyhodnoceny. Výhodou interferometrického zpracování je jeho přesnost. Za ideálních podmínek je možné detekovat i několikamilimetrové deformace.

Nabízí se vyhodnotit i ostatní scény z období 1998 až
2003. Ani zde však interference a následné odečtení fáze diferenčního interferogramu nejsou dostatečně přesné z důvodu
nepříznivého poměru kolmých základen snímků. Na určení
plošných terénních deformací v oblasti Ervěnického koridoru lze také aplikovat dvousnímkovou metodu spolu s digitálním modelem terénu a metodu pomocí trvalých odražečů,
tzv. permanent scatterers.
Článek vznikl za podpory grantu GAČR 205/08/0452
s názvem Určování poklesů způsobených poddolováním
pomocí trvalých odražečů a opravy fázového rozbalení
v rámci interferometrických bloků. Data byla získána od ESA
v rámci projektu „Interferometry used for landslide and land
subsidence detection in the undermined area and in the area
with abandoned open brown coal mines“.
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Abstrakt
Spoločenstvo národných geodeticko-kartograﬁckých a katastrálnych inštitúcií európskych krajín – EuroGeographics. Účasť
Slovenskej republiky v aktivitách spoločenstva EuroGeographics. Siete na výmenu poznatkov a projekty EuroGeographics.
Vyústenie projektov do produktov a služieb. Vyústenie projektov EuroRegionalMap, EuroGlobalMap, EuroBoundaryMap,
Štátne hranice Európy a EuroGeoNames do európskych databáz a digitálnych máp predávaných zákazníkom. Účasť Slovenskej
republiky v projektoch, produktoch a službách EuroGeographics. Nová politika dát spoločenstva EuroGeographics zameraná
na webové mapové služby.
EuroGeographics Projects, Products and Services
Summary
Association of the National Mapping and Cadastral Agencies in European countries – EuroGeographics. Participation
of the Slovak Republic in the EuroGeographics activities. Knowledge Exchange Networks and EuroGeographics projects.
Projects resulting into the products and services. Leading of the EuroRegionalMap, EuroGlobalMap, EuroBoundaryMap,
State Boundaries of Europe and EuroGeoNames projects into the European databases and digital maps sold to customers.
Involvement of the Slovak Republic in the EuroGeographics projects, products and services. New EuroGeographics Data
Policy aimed at the Web Map Services.
Keywords: EuroRegionalMap, EuroGlobalMap, EuroBoundaryMap, State Boundaries of Europe, EuroGeoNames, Web Map
Services, Pricing and Licencing

1. Úvod

2. Spoločenstvo EG

EuroGeographics (EG) je spoločenstvo integrujúce národné
geodeticko-kartograﬁcké a katastrálne inštitúcie (National
Mapping and Cadastral Agencies – NMCAs) z európskych
krajín. Jeho základnou úlohou je podpora výmeny geograﬁckých, topograﬁckých a katastrálnych informácií medzi
národnými inštitúciami v rozšírenej Európe, medzi Európou
a ostatnými krajinami sveta, ako aj ich sprístupnenie inštitúciám Európskej únie (EÚ).
Hlavným cieľom spoločenstva je podpora vytvorenia
Európskej infraštruktúry priestorových dát (European Spatial Data Infrastructure – ESDI). Na dosiahnutie tohto spoločného cieľa prijali členské štáty EG v roku 2004 stratégiu
EuroSpec. Tá napomáha implementovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. 3. 2007, ktorou
sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve – INSPIRE (Directive 2007/2/EC of the
European Parliament and of the Council of 14. 3. 2007
establishing an Infrastructure for Spatial Information in the
European Community – INSPIRE). Cieľom týchto iniciatív
je dosiahnuť interoperabilitu digitálnych georeferenčných
priestorových dát a podporiť ich dostupnosť za transparentných podmienok [1].
Ďalšími cieľmi EG je napomáhať verejnému a súkromnému sektoru vykonávať prospešnú vládnu politiku, zabezpečovať rozvoj v tejto oblasti a prispievať k perspektívnemu
rozvoju budúcich generácií.
Spolupráca spočíva v angažovaní sa v národnej i európskej
legislatívnej a administratívnej politike a v zabezpečovaní
internetových informačných služieb [2].

Spoločenstvo EG začalo svoju činnosť 1. 1. 2001 podľa francúzskeho práva. Jeho činnosť a úlohy sú upravené v štatúte
a ﬁnančných pravidlách. Najvyšším orgánom EG je valné
zhromaždenie, ktoré sa koná za účasti najvyšších predstaviteľov NMCAs raz ročne a prijíma strategické a politické
rozhodnutia. Riadiacu činnosť EG vykonáva riadiaci výbor,
ktorý pozostáva z deviatich členov – vedúcich predstaviteľov
NMCAs. Šesť z nich je volených počas valného zhromaždenia, zvyšných troch menujú hlavní prispievatelia EG – Francúzsko, Nemecko a Veľká Británia. Riadiaci výbor sa schádza každé dva mesiace, pripravuje stanoviská k strategickým
materiálom, k návrhom projektov a k ﬁnančným záležitostiam, pripravuje valné zhromaždenia a vystupuje za spoločenstvo navonok. Medzi valnými zhromaždeniami vykonáva
administratívnu a výkonnú činnosť riaditeľstvo EG, ktoré
tvorí výkonný riaditeľ a šesť stálych zamestnancov. Sídlo riaditeľstva sa po 10-ich rokoch presunulo v máji 2010 z Paríža
do Bruselu, bližšie k európskym inštitúciám.
Prostredníctvom činnosti sietí na výmenu poznatkov
(doteraz známe ako skupiny expertov) sa vyvíjajú a realizujú
projekty, ktoré obyčajne vyústia do produktov, služieb alebo
odporúčaných predpisov.
Spoločenstvo EG sa pretransformovalo z predošlého
Európskeho výboru predstaviteľov geodeticko-kartograﬁckých inštitúcií (Comité Européen des Responsables de la
Cartographie Ofﬁcielle – CERCO). CERCO vznikol pred
viac ako tridsiatimi rokmi z vedúcich predstaviteľov národných geodetických inštitúcií [3].
V roku 1991 CERCO zriadil svoje dcérske združenie
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Obr. 1 Členské štáty EG
Viacúčelovej európskej polohovo orientovanej informačnej
siete (Multipurpose European Ground-Related Information
Network – MEGRIN) s cieľom pomôcť európskym NMCAs
uspokojiť rastúci dopyt po cezhraničných produktoch a službách [4]. Viac ako polovica členov CERCO sa stala členom
MEGRIN. Úrad geodézie, kartograﬁe a katastra (ÚGKK)
Slovenskej republiky (SR) sa stal jeho členom v roku 1996
a aktívne sa podieľal na tvorbe projektov.
Spoločenstvo EG malo k 1. 3. 2010 53 členov zo 43 krajín
Európy (obr. 1). NMCAs sa môžu rozhodnúť, či budú pracovať ako riadny člen, pridružený člen alebo pozorovateľ.
ÚGKK SR je riadnym členom EG.
V súčasnosti EG navrhuje reštrukturalizačné zmeny v strategickom fungovaní spoločenstva. V Strednodobom strategickom obchodnom pláne EuroGeographics 2011–2015 sú
prezentované štyri modely jeho možného fungovania:
– model spolupráce EG s NMCAs v súčasnej podobe,
– model vytvorenia medzivládnej organizácie EG spolu
s agentúrou EÚ,
– model založenia komerčnej spoločnosti, ktorá bude poskytovať služby vo vlastníctve EG spolu s doterajším EG,
– model samostatného fungovania NMCAs bez podpory
EG.
Z pohľadu ÚGKK SR sa ako najvhodnejšia forma fungovania javí vytvorenie medzivládnej organizácie EG spolu
s agentúrou EÚ. Táto problematika je zatiaľ otvorená, rozhodne sa po vzájomnej dohode členských krajín.

3. Siete EG na výmenu poznatkov
V rámci spoločenstva EG sú aktívne tieto siete na výmenu
poznatkov (ďalej len „siete“):
• Sieť na obchodnú interoperabilitu (Business Interopera-

bility) napomáha riaditeľstvu EG rozvíjať cenové a licenčné
modely na produkty a služby EG a funguje ako fórum na
výmenu osvedčených postupov v tejto oblasti medzi členmi EG. Jej činnosť spočíva v napĺňaní základnej vízie EG,
a tou je dosiahnutie interoperability národných informácií
o pozemkoch a geograﬁckých informácií, ako aj podpora
rozvoja ESDI prostredníctvom spolupráce v oblasti geograﬁckých informácií, katastra nehnuteľností a informácií
o pozemkoch. S rozvojom iniciatív INSPIRE a Globálne
monitorovanie pre životné prostredie a bezpečnosť (Global
Monitoring for Environment and Security – GMES), ako
aj s rastúcim vplyvom legislatívy a politiky EÚ sa na trhu
prejavuje zvýšený záujem o geograﬁcké informácie, čo
viedlo k vzniku tejto siete.
• Sieť na kataster a registráciu pozemkov (Cadastre and
Land Registry) pomáha rozvíjať aktivity súvisiace s výmenou informácií o katastroch nehnuteľností a registráciách
pozemkov v členských štátoch EG. Jej hlavnými úlohami
sú: rozvoj novej vízie katastrov, „porovnávanie sa s najlepšími a učenie sa od nich“ (benchmarking) a porovnávanie
organizácií na základe spoločných informačných zdrojov,
ako aj hodnotenie úlohy katastrálnej parcely v INSPIRE
a v infraštruktúrach priestorových dát (Spatial Data Infrastructure – SDI). Rámcom pre aktivity v tejto oblasti je
dokument Kataster a registrácia práv k nehnuteľnostiam
v Európe 2012 [5]. Činnosť v tejto sieti zabezpečujú štyri
podskupiny expertov.
• Sieť na európsku politiku (European Policy) koordinovaným spôsobom sleduje, vyhodnocuje a reaguje na nové
smernice, politiku a programy EÚ. Zhromažďuje a sprístupňuje informácie o vývojových trendoch európskej a globálnej politiky. Sieť taktiež poskytuje fórum, v ktorom môžu
zástupcovia členov EG diskutovať o trendoch a pripravovať
odpovede EG na dopady týchto trendov. Zaoberá sa najmä
otázkami spojenými s politikou EG smerom k inštitúciám
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EÚ, lobingom, záujmami členských štátov EG (rôzne materiály, ktoré sa predkladajú inštitúciám EÚ, stanoviská k ich
požiadavkám).
• Sieť na informácie a dátové špeciﬁkácie (Information and
Data Speciﬁcations) poskytuje fórum na diskusiu a prispieva k rozvoju špeciﬁkácií INSPIRE.
• Sieť na kvalitu (Quality) – predtým známa ako Skupina
expertov na kvalitu (Expert Group on Quality – ExG Q)
– sa zameriava na kvalitu dát, problémy manažérstva kvality a normy. Výsledkom jej činnosti je niekoľko porovnávacích správ z tejto oblasti. Bola vytvorená v roku 1997
na valnom zhromaždení CERCO. Pozostáva z takmer 30
aktívnych a korešpondenčných členov, ktorí zastupujú viac
ako 20 NMCAs. Je riadená predsedom a koordinačným
výborom a stretáva sa spravidla dvakrát ročne. Úzko spolupracuje s inštitúciami pre štandardy ako sú CEN (European Committee for Standardization – Európsky výbor pre
normalizáciu) a ISO (International Organization for Standardization – Medzinárodná organizácia pre normalizáciu),
podieľa sa aj na tvorbe noriem a štandardov, aktívne pomáha členským štátom EG pri vyhodnocovaní a zlepšovaní
kvality dát. SR sa aktívne zúčastňovala na činnosti tejto
skupiny od jej vzniku v roku 1997.

4. Projekty EG
Projekty EG sú realizované v rámci programu EuroSpec.
Sú dielom vzájomnej spolupráce členov EG, akademických
a komerčných spoločností. Ich cieľom je rozvoj špeciﬁkácií,
produktov a služieb na formovanie základov interoperability.
Členia sa do dvoch kategórií:
– Rozvojové projekty – ich cieľom je overiť koncepciu alebo rozvoj procesov a služieb. Môžu byť spoluﬁnancované
(napr. Európskou komisiou – EK) alebo samoﬁnancovateľné. Sú základnými blokmi programu EuroSpec.
V súčasnosti najvýznamnejším rozvojovým projektom
EG je projekt ESDIN (European Spatial Data Infrastructure
with a Best Practice Network – Sieť európskych infraštruktúr priestorových dát), ktorý je podporený programom EK
eContent+. Napomáha implementovať smernicu INSPIRE,
prílohu I – špeciﬁkácie dát v NMCAs vo veľkých a malých
mierkach a poskytuje tak nástroj na fungovanie služieb
INSPIRE u zúčastnených partnerov [6].
– Implementačné a udržiavacie projekty – ich cieľom je
dodať produkty alebo služby a následne ich zdokonaľovať.
Ide o tieto, prevažne samoﬁnancovateľné projekty:
• EuroRegionalMap (ERM),
• EuroGlobalMap (EGM),
• EuroBoundaryMap (EBM),
• EuroGeoNames (EGN),
• State Boundaries of Europe (SBE).
Projekt ERM má za cieľ vytvoriť paneurópsku vektorovú
topograﬁckú databázu v mierke 1:250 000 slúžiacu ako
množina referenčných dát, umožňujúcu priestorové analýzy
a poskytujúcu geograﬁcké pozadie na prezentačné a vizualizačné účely, ktorá je založená na harmonizácii už existujúcich národných databáz NMCAs. Projekt vyústil do produktu ERM. Koordinátorom projektu je nemecký Spolkový úrad
pre kartograﬁu a geodéziu (Bundesamt für Kartographie und
Geodäsie – BKG).
Projekt EGM je projekt vytvorenia topograﬁckej množiny
dát, ktorý pokrýva takmer celú Európu v mierke 1:1 000 000
a jej následného pripojenia do celosvetovej databázy. Je

vytvorený v spolupráci s NMCAs použitím oﬁciálnych
národných databáz. Koordinátorom projektu je fínsky Národný geodetický ústav (National Land Survey – NLS). Projekt
vznikol s cieľom zlepšenia prístupu k informáciám verejného
sektora a ich širšieho využitia. Vyústil do produktu EGM.
Projekt EBM je projekt vytvorenia spojitej geodatabázy v mierke 1:100 000. Obsahuje geometriu, názvy a kódy
administratívnych a štatistických jednotiek, ktoré sú neustále aktualizované európskymi NMCAs – členmi EG. Ponúka
prepojenie na aktualizované štatistické LAU2- a NUTS-kódy
pre všetky lokálne administratívne jednotky EÚ27. Projekt
EBM začal ako projekt SABE (Seamless Administrative
Boundaries of Europe – Spojité administratívne hranice
Európy) v roku 1992 a vyústil do produktu EBM. Riadi ho
nemecký BKG.
Projekt EGN je vhodným príkladom spolupráce akademických, súkromných a verejných partnerov pri tvorbe
paneurópskych dát. Prostredníctvom internetu poskytuje
distribuovanú viacjazyčnú dátovú sieť geograﬁckých názvov
Európy. Bol dokončený v roku 2009 a mal veľmi pozitívnu
spätnú väzbu od recenzentov a EK. Je čiastočne ﬁnancovaný
v rámci programu eContent+. Poskytuje spoľahlivé a komplexné informácie o geograﬁckých názvoch z oﬁciálnych
zdrojov, a to ako v podobe používanej v krajine pôvodu
(endonymum), tak i v tvare používanom v iných krajinách
(exonymum). Jeho výsledkom bude služba EGN.
Víziou a dlhodobým cieľom projektu SBE (predtým projekt EuroBoundaries) je zostaviť viacúčelovú množinu dát
štátnych hraníc Európy, ktorá by mala byť ich „deﬁnitívnym“
popisom. Zámerom projektu SBE je poskytnúť a udržiavať
administratívnu a právnu deﬁníciu štátnych hraníc na základe medzištátnych zmlúv o hraniciach, ich presný geometrický popis vyjadrený súradnicami hraničných bodov, značiek
a čiar v Európskom terestrickom referenčnom systéme 1989
(ETRS 89). Takáto množina dát štátnych hraníc Európy by
mala byť kľúčovým nástrojom na vyrovnávanie na stykoch
hraníc (edge matching) národných referenčných informácií,
a tak významne prispievať k európskej interoperabilite dát
a iniciatíve INSPIRE.

5. Produkty EG
Medzi súčasné produkty EG patria:
• EGM – v mierke 1:1 000 000, topograﬁcká množina dát
pokrývajúca 32 krajín,
• ERM – v mierke 1:250 000, topograﬁcká množina dát
pokrývajúca 32 krajín,
• EBM – v mierke 1:100 000, množina dát administratívnych
a štatistických jednotiek pokrývajúca 39 krajín,
• EuroDEM – digitálne topograﬁcké znázornenie zemského
povrchu Európy.
5.1 P rodukt EG M
Produkt EGM je topograﬁcká množina spojitých a harmonizovaných dát v mierke 1:1 000 000, ktorá pokrýva celú Európu (32 krajín). Je vytvorená v spolupráci s NMCAs použitím
oﬁciálnych národných databáz, ktoré regionálni koordinátori
zostavujú do jednej súvislej európskej databázy. Databáza
EGM obsahuje šesť tém: administratívne hranice, hydrograﬁa, doprava, sídla, výškopis a geograﬁcké názvy. Každá téma
obsahuje jednu alebo viac vrstiev dát. Všetky vrstvy sú vo
vektorovom formáte ArcInfo. Znakmi vrstiev sú body, uzly,
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Tab. 1 Technická špeciﬁkácia produktu EGM
Typ dát

vektor

Aktualizácia

priebežne (naposledy február 2010)

Súradnice

geograﬁcké (zemepisná dĺžka, zemepisná šírka)

Súradnicový systém

ETRS 89

Mierka

1:1 000 000

Polohová presnosť

1000 m

Štandardy

DIGEST a ISO 19115

Model dát

blízko DIGEST

Formát dát

ESRI Personal Geodatabase (mdb), Arc SHAPE, MapInfo MIF/MID

Výška

–

línie a plochy (polygóny). Dáta sú zhodné so štandardom DIGEST (Digital Geographic Information Exchange Standard)
a metadáta zodpovedajú norme ISO 19115 Geograﬁcká informácia. Metadáta. Spoločná cenová a licenčná politika
bola odsúhlasená členmi EG. Produkt EGM je použitý aj
ako podkladová mapa pre geoportál INSPIRE. Je zobrazený
v priestorovom referenčnom systéme ETRS 89. Technická
špeciﬁkácia produktu EGM je uvedená v tab. 1.
Spojením národných referenčných dát do produktu jednotnej štruktúry vznikol produkt vyššej hodnoty. Je to produkt
vytvorený na spoločných štandardoch. EK stanovila, že pri
transpozícii smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu
a Rady, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Directive
2000/60/EC of the European Parliament and of the Council
establishing a framework for Community action in the ﬁeld
of water policy – Water Frame Directive), bude použitá práve
databáza produktu EGM.
Referenčné dáta na tento produkt poskytol aj rezort ÚGKK
SR.
Ceny a licencovanie produktu EGM
Produkt EGM je poskytovaný používateľom na komerčnej
báze. Jeho najnovšia verzia EGM v3.0 je dostupná ako celoeurópska a cezhraničná množina dát.
Predmetom licencie sú používateľské práva k dátam EGM
na jeden rok, po dobu niekoľkých rokov. Minimálna licenčná
perióda pre nových používateľov je dva roky. Po skončení
platnosti licencie si ju možno za poplatok každoročne obnovovať. Ceny jednotlivých položiek produktu sú stanovené vo
forme licencie pre jedného používateľa. Cenová politika rozoznáva predaj množín dát podľa jednotlivých krajín, skupín
krajín, príp. celej Európy, a to na prvé dva roky alebo každý ďalší rok. Cenová kalkulácia produktu EGM na použitie
viac ako jedným používateľom je x-násobkom ceny licencie
pre jedného používateľa. Pri odbere produktu EGM viac ako
z dvoch krajín možno získať adekvátnu zľavu. Tá sa dá získať
aj pri zakúpení používateľskej multilicencie. Množiny dát sú
štandardne dodávané vo formáte personálnej geodatabázy
ArcGIS 9.1, ale môžu byť poskytnuté aj v inom formáte.

Internetoví používatelia musia mať používateľské práva
k produktu, t. j. musia mať licenciu buď na jedno alebo viacnásobné použitie. Okrem licenčného poplatku za používanie
by mal používateľ zaplatiť poplatok za používanie produktu
EGM na nástroji „web-GIS“. Poplatok za používanie produktu na internete je ďalším licenčným poplatkom pre jedného používateľa.
Podrobné informácie o cenách produktov sa nachádzajú
na stránke: http://www.eurogeographics.org/content/products-services-euroglobalmap-prices.
5.2 P rodukt ERM
Produkt ERM je multifunkčná topograﬁcká referenčná
množina dát v mierke 1:250 000 (obr. 2, 2. str. obálky). Ide
o spojité a harmonizované dáta, ktoré sú produkované v spolupráci s NMCAs použitím oﬁciálnych národných databáz.
Umožňuje spracovávať komplexné priestorové analýzy, napr.
administratívne hranice sú topologicky konzistentné. Je
vhodný na aplikácie ako sú marketingové plánovanie, poskytovanie služieb a lokalizácia malopredajcov, enviromentálne
analýzy, dopravné siete, zobrazovanie špeciﬁckých informácií na mapovom podklade a pod.
Produkt ERM v súčasnosti pokrýva 32 štátov (27 štátov
EÚ, 4 štáty Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA)
a Moldavskú republiku). Obsahuje témy: administratívne
hranice, hydrograﬁa, doprava, sídla, vegetácia, miestopisné
názvy a rôzne (pamätihodnosti, elektrické vedenia, vysielače…). Množinu dát ERM je potrebné pravidelne aktualizovať.
Produkt ERM sa poskytuje v piatich európskych regiónoch
(severná, západná, stredná, východná a južná Európa), ktoré
sa navzájom prekrývajú, takže niektoré krajiny sú reprezentované vo viacerých regiónoch.
Referenčné dáta na tento produkt poskytol aj rezort ÚGKK
SR. Technická špeciﬁkácia produktu ERM v2.2 je uvedená
v tab. 2 a v zásade sa zhoduje so špeciﬁkáciou EGM.
Ceny a licencovanie produktu ERM
Produkt ERM môže byť licencovaný ako celoeurópska
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Tab. 2 Technická špeciﬁkácia produktu ERM
Typ dát

vektor

Referenčný dátum

december 2007

Súradnice

geograﬁcké (zemepisná dĺžka, zemepisná šírka)

Súradnicový systém

ETRS 89

Mierka

1:250 000

Polohová presnosť

125 m

Štandardy

DIGEST a ISO 19115

Model dát

blízko DIGEST

Formát dát

ArcGIS 9.2 personálna alebo súborová geodatabáza, ESRI Personal Geodatabase (mdb), prípadne aj Shapeﬁle

Výška

–

množina dát pokrývajúca všetky krajiny alebo podľa európskych regiónov. Jednotlivé krajiny môžu byť na požiadanie
licencované ako dodatky k regionálnym množinám dát. Produkt ERM je licencovaný na ročnej báze, pričom minimálna
licenčná perióda je dva roky. Po skončení platnosti licencie
si ju možno za poplatok každoročne obnovovať. Ceny jednotlivých položiek produktu sú stanovené vo forme licencie pre
jedného používateľa alebo v licencii neodmedzeného používateľského práva, vrátane internetového. Cenová kalkulácia
produktu ERM na použitie viac ako jedným používateľom,
prípadne neobmedzeným počtom používateľov, je x-násobkom ceny licencie pre jedného používateľa. Výška licenčných poplatkov je percentuálne klasiﬁkovaná tiež podľa tém
doprava, hydrograﬁa a sídla.
Za nekomerčné internetové prehliadanie produktu sa platí
ďalší poplatok, ktorý tvorí 50 % licenčného poplatku pre jedného používateľa.
Podrobné informácie o cenách produktov možno nájsť na
stránke: http://www.eurogeographics.org/content/products-services-euroregionalmap-prices.

Obr. 3 Ukážka EBM

5 . 3 P r o d u k t EBM
Produkt EBM je spojitá geodatabáza v mierke 1:100 000, ktorá obsahuje všetky administratívne jednotky 39 európskych
štátov – od úrovne celého štátu až po úroveň samosprávnych
obcí (from country down to the commune level, obr. 3). Geodatabáza zahŕňa väzby medzi kódmi SHN administratívnych
jednotiek a korešpondujúcimi štatistickými kódmi pre všetky
krajiny EÚ podľa usmernenia vydaného Eurostatom. Harmonizačný proces od poskytnutých národných podkladov až po
produkt EBM je kontrolovaný konverzným postupom. Rozvoj produktu a zabezpečenie jeho kvality je riadené nemeckým BKG.
Doteraz bolo uvedených deväť verzií produktu – 1991,
1995, 1997, 2001, 2004, 2006, 2007, 2008 a 2009 – prvých
päť začalo s akronymom SABE. S cieľom harmonizovať produkty EG sú ostatné verzie nazvané EBM v1.0, EBM v2.0,
EBM v3.0 a EBM v4.0.

Produkt EBM podporuje snahy EG o budúcu harmonizáciu všetkých jeho produktov a dodáva vstupy aj na ďalšie
projekty. Od roku 2001 je údržba produktu EBM založená
na projektovej dohode EBM (EuroBoundaryMap Project
Agreement), ktorú doteraz podpísalo 36 NMCAs. Jej cieľom
je umožniť spoločenstvu EG vytvoriť a distribuovať produkt
EBM a umožniť tak jeho kontinuálny rozvoj podľa požiadaviek trhu.
SR tiež poskytla referenčné dáta na tento produkt. Jeho
najnovšiu verziu – EBM v5.0 – možno očakávať v januári
2011. Technická špeciﬁkácia produktu EBM je uvedená
v tab. 3.
Ceny a licencovanie produktu EBM
Používateľské práva k dátam v produkte EBM sú licencované
na obdobie jedného roka (nie natrvalo). Minimálna licenčná
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Tab. 3 Technická špeciﬁkácia produktu EBM
Typ dát

vektor

Referenčný dátum

január 2009

Súradnice

geograﬁcké (zemepisná dĺžka, zemepisná šírka)

Súradnicový systém

ETRS 89

Mierka

1:100 000

Polohová presnosť

100 m

Štandardy

DIGEST, ISO 19113, ISO 19115

Model dát

blízko DIGEST

Formát dát

ArcGIS 9.2 personálna alebo súborová geodatabáza, Shapeﬁle, ESRI Personal Geodatabase (mdb)

Výška

–

Tab. 4 Technická špeciﬁkácia produktu EuroDEM
Typ dát

raster (GRID)

Referenčný dátum

2004

Súradnice

geograﬁcké (zemepisná dĺžka, zemepisná šírka)

Súradnicový systém

ETRS 89

Mierka

1:100 000

Polohová presnosť

–

Štandardy

–

Model dát

–

Formát dát

ESRI GRID

Výška

EVRS (Európsky vertikálny referenčný systém)

perióda je dva roky. Množiny dát sú štandardne dodávané
vo formáte geodatabázy ESRI, ale na požiadanie ich možno poskytnúť aj v inom formáte. Ceny jednotlivých položiek
produktu sú stanovené vo forme licencie pre jedného používateľa. Cenová politika rozoznáva predaj množín dát podľa
jednotlivých krajín, skupín krajín, príp. celej Európy, a to na
prvé dva roky alebo každý ďalší rok. Medzinárodné hranice
(International boundaries – USE1) sú poskytované v balíkovej cene. Cenová kalkulácia EBM na použitie viac ako jedným používateľom je x-násobkom ceny licencie pre jedného
používateľa.
Internetoví používatelia musia mať používateľské práva
k produktu, t. j. musia mať licenciu buď na jedno alebo viacnásobné použitie. Okrem licenčného poplatku za používanie
by mal používateľ zaplatiť poplatok za používanie produktu
EBM na nástroji „web-GIS“. Poplatok za používanie pro-

duktu na internete je ďalším licenčným poplatkom pre jedného používateľa.
Podrobné informácie o cenách produktov sa nachádzajú
na stránke:
http://www.eurogeographics.org/content/products-services-euroboundarymap-prices.
5.4 P rodukt EuroD EM
Produkt EuroDEM je mozaikou národných výškových dát
členov EG. EuroDEM je digitálnou reprezentáciou topograﬁe zemského povrchu Európy. Popisuje priebeh terénu, čiže
výšky bez výšok „prvej vrstvy” (vegetácia a stavby). EuroDEM zobrazuje teoretický zemský povrch. V súčasnosti je
k dispozícii prvá verzia produktu s označením EuroDEM
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v1.0. Produkt je ponúkaný v štyroch európskych regiónoch
(severná, západná, stredná a východná Európa), s prekrývajúcimi sa krajinami na vytvorenie prírodných hraníc regiónu. Nie je k dispozícii pre jednotlivé štáty, v prípade takejto
požiadavky treba kontaktovať príslušnú NMCA. Pokrýva 27
štátov EÚ, 4 štáty EFTA (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko,
Švajčiarsko), a tiež Chorvátsko, Kosovo, Bosnu a Hercegovinu, Srbsko, Čiernu Horu, Macedóniu, Moldavskú republiku
a oblasť Kaliningradu.
Referenčné dáta na tento produkt poskytol aj rezort
ÚGKK SR. Technická špeciﬁkácia produktu EuroDEM je
uvedená v tab. 4.
Ceny a licencovanie produktu EuroDEM
EuroDEM je licencovaný na ročnej báze s minimálnou
licenčnou periódou 5 rokov. Týka sa to licencie na používateľské práva pre jednotlivca, ako aj neobmedzeného prístupového práva (vrátane internetového). Cenová kalkulácia
produktu EuroDEM na použitie viac ako jedným používateľom, prípadne neobmedzeným počtom používateľov, je
x-násobkom ceny licencie pre jedného používateľa.
Za nekomerčné internetové prehliadanie produktu sa platí
ďalší poplatok, ktorý tvorí 50 % licenčného poplatku pre jedného používateľa.
Podrobné informácie o cenách produktov možno nájsť na
stránke: http://www.eurogeographics.org/content/products-services-eurodem.

EGN je úspešným projektom programu eContent+ a bude
sa implementovať v ďalších európskych krajinách. Fázu rozvoja služby EGN vedie EG a spolu s partnermi v akademickom, verejnom a privátnom sektore vytvára trvalo udržateľný obchodný modul. BKG poskytuje infraštruktúrnu oporu
a funguje ako servisné centrum pre túto etapu.
Projekt EGN získal podporu EK a po roku 2012, keď sa
končí jeho implementačná fáza, ho EG zamýšľa ďalej spravovať, čím vzrastá jeho význam v rámci Európy, ale aj celého
sveta. V súčasnosti sa uvažuje o účasti SR na tomto projekte.
Ak bude mať ÚGKK SR k dispozícii webovú službu Web
Feature Service, bude publikovať národné dáta a pripojí sa
k tejto službe.
6.2 S lužba CRS -EU
Informačný systém o referenčných súradnicových systémoch (Coordinate Reference Systems – CRS) je spoločnou
iniciatívou spoločenstva EG, Subkomisie EUREF (European Reference Frame) Medzinárodnej geodetickej asociácie (International Association of Geodesy – IAG) a BKG.
NMCAs poskytli informácie na popis a transformačné parametre medzi národnými referenčnými súradnicovými systémami a ETRS 89.
Podrobné informácie o službe CRS-EU sú k dispozícii na
stránke:
http://www.eurogeographics.org/products-and-services/
coordinate-reference-systems.

6. Služby EG
S cieľom uľahčiť vyhľadávanie v produktoch členov EG
a zistiť informácie o referenčných súradnicových systémoch
ponúka EG tieto služby:
• EGN – celoeurópska webová služba, ktorá poskytuje distribuovanú viacjazyčnú dátovú sieť geograﬁckých názvov
Európy,
• CRS-EU – online informácie o európskych referenčných
súradnicových systémoch s možnosťou transformácie z jedného systému do druhého.
6 . 1 S lu ž b a EG N
Služba EGN spája geograﬁcké názvy z európskych NMCAs
s cieľom vytvoriť jedinečnú službu a množinu dát. Bude
veľkým prínosom k verejnému, súkromnému a osobnému
použitiu, pretože bude poskytovať spoľahlivé, vysokokvalitné, komplexné geograﬁcké názvy z oﬁciálnych zdrojov, ich
preklady do 25 jazykov a trvalo udržateľný prístup k aktuálnym verziám. Poskytne webové rozhranie, ktoré umožní
jednoduché vyhľadávanie a odkazy vo všetkých jazykoch
(obr. 4, 2. str. obálky). Webová služba je prototypom implementácie geograﬁckého slovníka INSPIRE – umožňuje členským štátom EÚ splniť si svoje zákonné povinnosti jednoducho tým, že pripoja svoje dáta do tejto služby. EG teraz
pracuje na rozvoji služieb a ich implementácii pre čoraz väčší
počet krajín v rámci EÚ a testuje ich u členov zapojených do
geoportálu INSPIRE. Pilotná verzia služby EGN sa očakáva
koncom roku 2010. Ambíciou EG je zapojiť do služby čo najväčší počet krajín poskytovaním čo najkomplexnejších a najspoľahlivejších celoeurópskych dát. Nedávno sa k projektu
EGN pripojili štáty Cyprus a Chorvátsko, takže v súčasnosti
je do služby zapojených 13 štátov. EGN je v súčasnosti prijatá projektom ESDIN ako vzorová služba pre ESDI.

7. Záver
Spoločenstvo EG pôsobí v Európe a vo svete ako aktívny
nástroj na dosiahnutie spoločných zámerov zúčastnených
krajín. Pomáha EK pri tvorbe jej programov a smerníc,
propaguje paneurópske produkty a služby, ako i budovanie
ESDI. Umožňuje a podporuje spoluprácu a výmenu skúseností a progresívnych návrhov smerovania v oblasti geodézie, kartograﬁe a katastra medzi členmi združenia.
Z pohľadu ÚGKK SR je jedným z najväčších prínosov
spoločenstva medzinárodná spolupráca, vzájomná výmena skúseností a poučenie sa z dobrých praktík. Kooperácia v rámci spoločenstva tiež umožňuje ovplyvňovať vývoj
spoločnej európskej politiky, posilňovať využívanie geograﬁckých informácií v Európe a NMCAs zlepšovať pozície pri
budovaní národnej a európskej SDI.
Výsledkami spoločnej práce EG a jeho členov sú štandardizované riešenia, harmonizované údaje, štruktúry, modely
a referenčné systémy, ktoré umožňujú interoperabilitu a stávajú sa tak nevyhnutným predpokladom efektívneho fungovania náročných a rozsiahlych národných a medzinárodných
geoinformačných systémov.
EG v roku 2010 rozširuje svoju politiku poskytovania
dát o webovú mapovú službu, ako výsledok práce v projekte ESDIN a podpory Statens kartverk, nórskeho člena
EG. Nová politika dát umožní bezplatné prezeranie dát vo
webových mapových službách, ale zároveň dáva možnosť
spoplatniť služby na komerčné a iné účely. Súčasne demonštruje, že NMCAs a EG dynamicky reagujú na očakávania
používateľov a zohrávajú stále významnejšiu rolu v rýchlo sa
meniacom svete webových mapových služieb. EG očakáva,
že nová politika dát a webové služby výrazne zvýšia povedomie o spoločných produktoch EG a stanú sa tak na trhu
konkurencieschopnými.
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Na sprístupnenie informácií o vývoji v oblasti geograﬁckých informácií vytvoril EG na internete tzv. EuroGeoForum
(http://www.eurogeoforum.eu/), kde možno pridávať názory,
myšlienky a odborné znalosti o dôležitých projektoch, akým
je napr. projekt ESDIN.
Zavádzanie internetových služieb, vytváranie podmienok
na elektronický obchod, bezpečnejšia elektronická komunikácia a zlepšovanie kvality dát a služieb sú vzájomnými prioritami ÚGKK SR, ako aj celého spoločenstva EG.
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ČÚZK

Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ
Jubilejní 10. zasedání pracovní
skupiny OSN pro exonyma
v Rakousku
061:528

Ve dnech 28. až 30. 4. 2010 se v korutanském Tainachu poblíž Klagenfurtu konalo jubilejní 10. zasedání pracovní skupiny UNGEGN
(United Nations Group of Experts on Geographical Names) pro exonyma. Uprostřed nádherné jarní přírody a na dohled pohraničního
horského pásma Karavanek se na zasedání dostavila čtyřicítka členů
a příznivců tohoto expertního grémia, které od roku 2002 napomáhá
sjednocování standardizace exonym na mezinárodní úrovni. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) na jednání zastupoval
PhDr. Pavel Boháč, Úrad geodézie, kartograﬁe a katastra Slovenskej republiky zastupovali doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD. (obr.
1) a Ing. Eva Miklušová.
Hlavní téma setkání bylo předběžně rozděleno do tří skupin:
– Relace jméno – jazyk – objekt u geograﬁckých celků překračujících mezinárodní hranice,
– Guidelines pro užívání exonym,
– Praxe a trendy v zacházení s exonymy v národním měřítku.
Přednesené příspěvky a prezentace se většinou týkaly zásad
a pravidel v používání exonym na mezinárodní úrovni v kartograﬁckých produktech, na poli cestovního ruchu a v masmédiích obecně a v názvoslovných databázích operujících s daty přeshraničního
charakteru speciálně. Náležitá pozornost byla věnována také data-

Obr. 1 I. Horňanský při prezentaci

bázi exonym spravované při centrální Web Feature Service (WFS)
službě EuroGeoNames (EGN) ve Spolkovém úřadu pro kartograﬁi
a geodézii (BKG) ve Frankfurtu nad Mohanem. Jak se ukázalo i na
tomto zasedání, stanovit mezinárodně jednotná pravidla pro zacházení s exonymy lze jen obtížně; cílem přesto zůstává do příští konference OSN dosáhnout maximální možné shody při zpracování
návrhu guidelines pro užívání exonym. Domnívám se proto, že způsob zacházení s exonymy v mezinárodní výměně názvoslovných dat
funguje jako jakýsi precedent pro další vývoj názorů na budoucnost
exonym, především v rámci Evropské unie.
Spolupředsedové pracovní skupiny Milan Orožen Adamič a Peter
Jordan přispěli ke zdaru programově nabitého zasedání přísným
moderováním, druhý z nich také neutuchající snahou o překonání
rozporů mezi expertními stanovisky při hledání jednotných kritérií
vymezujících užívání exonym jako kulturního dědictví jednotlivých
národů v mezinárodní komunikaci. Hranice mezi oblastmi exonym
na straně jedné a jejich opaku endonym na straně druhé není totiž
zatím jednoznačně vymezitelná a při pokusech o její stanovení se
diskuse někdy až vášnivě rozbíhaly do mnoha stran. Shoda panuje
na existenci dvou odlišných skupin exonym – exonym nesporných
(např. Paříž, Prague, Warschau) a exonym „na pomezí“ (např. Berlín
lišící se od endonyma pouze diakritickou značkou, Moskva psána
místo cyrilicí latinkou). Právě zařazení druhé skupiny jmen způsobuje spory a také proto byl na zasedání vyřčen polovážně míněný
názor nazývat tato jména speciálním termínem exonymoid.
Zajímavé srovnání vydavatelského počinu ČÚZK v ediční řadě
názvoslovných seznamů (Index českých exonym, Praha 2006) s praxí jiných evropských zemí přinesly příspěvky účastníků z Estonska,
Finska, Polska, Rakouska, Slovenska, Slovinska, Španělska, Ukrajiny aj. Index českých exonym si udržuje mezi konkurencí z metodického i materiálového hlediska stále dobré postavení a způsob jeho
zpracování je hodnocen velice pozitivně.
Závěrečnou lahůdkou pro zájemce byla exkurze do hlavního města Korutanska Klagenfurtu spojená s návštěvou slovinského nakladatelství Hermagoras. Představen byl vydavatelský plán a produkce
nakladatelství, ale i jeho aktivity na úseku dvoujazyčného školství.
Hermagoras provozuje ve spolupráci se státem a katolickou církví
pro nepočetnou slovinskou minoritu (asi 2 až 3 % obyvatel Korutanska) základní a mateřskou školu a součástí exkurze byla i účast na
školní výuce přímo ve třídách. Přes svoji nepočetnost přispívá autochtonní slovinská menšina ke kulturní rozmanitosti země a zároveň
udržuje její dvojjazyčný charakter.
Myslím, že i proto byla tato z pohledu Vídně periferní, přesto
líbezná část Rakouska vybrána pořadateli pro toto zajímavé mezinárodní setkání.
PhDr. Pavel Boháč,
Zeměměřický úřad, Praha
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SPOLEČENSKO-ODBORNÁ
ČINNOST
Volejbalový turnaj geodetů
a kartografů v Praze
796

V hale ČVUT v pražských Dejvicích proběhl 22. 5. 2010 již tradiční volejbalový turnaj geodetů a kartografů smíšených družstev
neprofesionálních hráčů, který se zde konal již poosmé. Pořadateli
byli jako každoročně MAESTRO CLUB Kolovraty a studenti oboru
geodézie a kartograﬁe na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Záštitu
nad turnajem měl jako tradičně prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc,
který se ovšem letošního volejbalového klání nemohl osobně zúčastnit a pověřil zahájením turnaje svého kolegu Ing. Petra Buchara,
CSc., známého i z loni se účastnícího týmu Oldies. Tento tým se
bohužel letos nepodařilo sestavit nejen ze zdravotních důvodů, a tak
nebylo možno obdivovat velmi elegantní volejbalové kreace některých jeho členů.
V hale Pod Juliskou se v ranních hodinách sešlo celkem 20
volejbalových týmů, aby změřily své síly v tradičním volejbalovém
turnaji. Nechyběli již stálí účastníci, kteří se rekrutují z partnerů
a sponzorů turnaje, ﬁrmy Gefos, a. s., Geodézie Česká Třebová,
s. r. o., a AZIMUT CZ, s. r. o. Ani další ﬁremní týmy GKS Sokolov,
GEOPROGRES, spol. s r. o., a zástupci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) nemohli chybět, stejně jako Hrobeso, VC Pulci, Jirčany a Pat & Mat. Krátce po půl deváté už byli

všichni účastníci seřazeni ke slavnostnímu zahájení turnaje, které
obstarali svými krátkými projevy ředitel turnaje Ing. Petr Souček,
Ph.D. a výše jmenovaný pověřený zástupce prof. B. Veverky, Ing.
Petr Buchar.
Systém turnaje zůstává již třetí rok prakticky neměnný – pět
základních skupin, ze kterých tři nejlepší postupují do osmiﬁnále.
Po zajímavých zápasech ve skupinách (obr. 1) se nakonec na první
tři místa probojovaly týmy Hrobeso, GEFOS PRAHA a Pat & Mat,
které získaly krásné poháry a věcné ceny, mimo jiné sadu geodetických vytyčovacích kolíků z chráněné truhlářské dílny v Domově
sv. Anežky v Týně nad Vltavou. Drobné ceny byly připraveny pro
všechny účastníky turnaje. Tým složený ze zástupců ČÚZK a hrající
pod krycím jménem Ouřadové se letos probojoval na pěkné 10. místo (obr. 2), což je již tradičně lepší umístění než loni.
Nezbývá než si přát, aby i další ročník byl stejně úspěšný jako ten
letošní a abychom se příští rok všichni ve zdraví sešli a zase si pěkně
zasportovali. Sportu zdar a volejbalu zvlášť.
Ing. Svatava Dokoupilová,
ČÚZK,
foto: www.maestroclub.cz

III. kongres České asociace
pro geoinformatiku v Brně
351:51:528

Obr. 1 Ze zápasu ve skupinách

Česká asociace pro geoinformatiku uspořádala v hotelu Voroněž I.
v Brně ve dnech 26. až 28. 5. 2010 III. kongres pod názvem Geoinformační infrastruktury pro vědu a společnost. Záštitu nad
kongresem převzali Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Jihomoravský kraj a Masarykova univerzita Brno.
Generálním partnerem kongresu byla ﬁrma GEODIS BRNO, spol.
s r. o., hlavním partnerem Intergraph CS, s. r. o., a dalšími partnery kongresu ﬁrmy Asseco Czech Republic, a. s., a CENIA (Česká
informační agentura životního prostředí).
Po zahájení a úvodních projevech začal kongres I. přednáškovým
blokem na téma Plánování, ﬁnancování, integrace a koordinace
geoinformační infrastruktury, kde se projevy zaměřily na digitální
mapu veřejné správy, implementaci a provozní model geoinformačního systému či geoinformatiku na vysokých školách.
V mezičase bylo možné v předsálí kongresu diskutovat se zástupci ﬁrem GEOTRONICS Praha, s. r. o., Topol Software, s. r. o.,
T-MAPY, spol. s r. o., a CSmap, s. r. o., kteří zde prezentovali své
produkty. Zároveň probíhala i výstava několika posterů z Fakulty
stavební ČVUT, Výzkumného ústavu geodetického, topograﬁckého
a kartograﬁckého, v.v.i., Zeměměřického úřadu a Jihomoravského
kraje.

Obr. 2 Družstvo Ouřadové

Obr.1 K. Štencel při prezentaci RÚIAN
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Svět knihy 2010 v Praze
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Ve dnech 13. až 16. 5. 2010 se na Výstavišti v Praze-Holešovicích
konal 16. mezinárodní veletrh a literární festival Svět knihy. V pravém křídle a střední části secesní budovy Průmyslového paláce
a v montované hale nahrazující vyhořelé levé křídlo, vystavovatelé
prezentovali svá díla odborné i laické veřejnosti. Na stáncích probíhal rušný program, prezentace novinek či autogramiády. Pořadatelé
připravili pro čtenářskou veřejnost odborné semináře a konference,
setkání se spisovateli, autorská čtení, besedy, prezentace nakladatelů
a vyhlášení i ocenění četných tvůrčích počinů.
Letošním čestným hostem veletrhu bylo Polsko, které ve své
expozici (obr. 1) nabídlo návštěvníkům vše aktuální a kvalitní z polské literární scény, včetně prezentací mnohých polských nakladatelství. Spolupořadateli byl Polský institut v Praze a Institut knihy
v Krakově.
Tématy doprovodného literárního festivalu letos byly Literatura
a sbližování kultur (v roce, který UNESCO vyhlásilo Mezinárodním
rokem sbližování kultur) s programy věnovanými významné úloze

Obr. 2 Ukázka práce s nejnovějšími technologiemi

Druhý den byl nabitý programem od rána až do noci. Začal II.
přednáškovým blokem s názvem Příklady dobré praxe GII, do
kterého se zapojil i workshop společnosti Intergraph CS, s. r. o.,
Praktické dopady INSPIRE. Zároveň ve vedlejším sále probíhal
program GI pro bezpečnost a bezpečí, jako III. přednáškový blok.
Plně navštívený byl prostor IV. bloku s názvem Implementujeme
INSPIRE, ve kterém zástupci ČÚZK prezentovali RÚIAN (Registr
územní identiﬁkace, adres a nemovitostí – obr. 1), INSPIRE (Směrnice o infrastruktuře prostorových dat), služby katastru nemovitostí
ČR a prostorová data resortu zeměměřictví a katastru na Internetu.
V odpoledních hodinách pak téma INSPIRE naplnilo i V. a VI. přednáškový blok s nadpisem Inovace a řešení v duchu INSPIRE pro
vyšší efektivitu a INSPIRE CENIA. Současně probíhal ve druhém
sálu workshop Adresace-EURADIN a VII. blok přednášek s názvem
Determinace technologií.
V podvečerním čase byla pro zájemce připravena návštěva ve
společnosti GEODIS BRNO, spol. s r. o., která oslavovala 20. výročí své existence. Zúčastnění si prohlédli pracoviště pozemní i letecké fotogrammetrie, laserového skenování, aerotriangulace, tvorby
ortofotomapy či mobilní mapovací systém. Zaměstnanci ochotně
předváděli a vysvětlovali svoje pracovní úkoly i dosažené výsledky
(obr. 2). Program dne zakončil společenský večer v pivovaru Černá
Hora s ochutnávkou všech vyráběných druhů piva a s možností prohlídky výrobních prostor pivovaru.
Poslední den kongresu zahajovalo v VIII. přednáškovém bloku
téma GI poznání, porozumění, gramotnost a vzdělanost a zároveň
probíhající workshop společnosti ARCDATA PRAHA, s. r. o.,
ArcGIS 10 – spolehlivý, výkonný a efektivní. Odborný program kongresu završil IX. přednáškový blok s názvem Kudy vede cesta ke
konkurenceschopnosti?
Na závěr programu byl kongres zhodnocen jako velmi zdařilý,
dobře připravený a bylo doporučeno, aby byl v roce 2011 opět zorganizován.
Ing. Jana Krejčová,
Zeměměřický úřad, Praha,
foto: Ing. Tomáš Holenda,
ČÚZK

Obr. 1 Expozice Polska, čestného hosta veletrhu

Obr. 2 Prezentace průvodců a atlasů
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literatury v rámci vzájemného poznávání rozličných kultur a Rosteme s knihou – téma na letošním veletrhu zvýrazněné více tvorbou
pro děti a mládež.
Součástí veletrhu byly i výstavy, např. Nejkrásnější české knihy,
Sbližování kultur – inspirace českých autorů zahraničním prostředím, To nejlepší z ilustrace, Slovník roku či Zlatá stuha – výstava
knih pro děti a mládež.
Prezentaci a prodej svých nejnovějších titulů pro nadcházející
turistickou sezónu na veletrhu využila i kartograﬁcká vydavatelství
(obr. 2), a tak na jejich stáncích lákaly atlasy světa, autoatlasy, turistické mapy a průvodci po světě i naší vlasti.
Součástí veletrhu bylo i vyhlášení výsledků soutěže Mapa roku
a TOURMAP.
Souběžně s veletrhem probíhaly i akce mimo výstavní areál – Svět
knihy ve ﬁlmu (ﬁlmová přehlídka představující díla inspirovaná
knižními předlohami světové literatury) a Svět knihy na jevišti (přehlídka současných divadelních představení v repertoárech divadel
České republiky inspirovaných vybranou tématikou).

Obr. 2 Zástupci vydavatelů oceněných titulů

Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha

Mapa roku 2009

čitelnost, kvalita technického provedení, estetický dojem mapy
a námětová pozoruhodnost.

912.43

Přehled vítězů jednotlivých kategorií (obr. 2):

V rámci prvního dne veletrhu Svět knihy konaného na Výstavišti
v Praze-Holešovicích, vyhlásila 13. 5. 2010 Kartograﬁcká společnost České republiky (ČR) výsledky 12. ročníku celostátní soutěže
kartograﬁckých nakladatelství Mapa roku 2009.
Vyhlašování výsledků soutěže moderovali předseda Kartograﬁcké společnosti ČR doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. a předseda
hodnotící komise prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (obr. 1).
V. Voženílek nejprve krátce zhodnotil uplynulých jedenáct ročníků soutěže, připomenul oceněné účastníky, pravidla soutěže
a představil hodnotící komisi, která posuzovala přihlášené produkty
v tomto složení: prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. – předseda komise,
Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D., doc. Ing. Václav Čada, CSc., Mgr. Lucie
Friedmannová, Ph.D., doc. RNDr. Jaromír Kaňok, CSc., doc. RNDr.
Ladislav Plánka, CSc., Ing. Petr Skála, PhDr. Ondřej Roubík a Ing.
Zdenka Roulová.
V tomto ročníku měla komise k hodnocení 107 produktů (od 20
producentů) přihlášených do pěti kategorií, což byl oproti předchozímu ročníku pokles, který způsobila nejen hospodářská krize, ale
i fakt, že oproti minulým ročníkům studenti již nemohli odevzdávat
semestrální práce, ale jen práce diplomové (tj. bakalářské, magisterské a doktorské, obhájené v roce 2009). Přestože počet přihlášených
produktů poklesl, organizátory soutěže potěšil zájem o účast v soutěži od nových vydavatelů.
Komise hodnotila podle těchto kritérií: obecné údaje, kompozice
mapy, matematické prvky, obsah (úplnost, správnost a aktuálnost),

Kategorie Atlasy, soubory a edice map (15 přihlášených titulů):
Atlas voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2000, 2004, 2008
(Univerzita Palackého – UP – Olomouc).
Kategorie Samostatná kartograﬁcká díla (79 přihlášených titulů):
Vodácká mapa Berounka 1:50 000 (Kartograﬁe Praha, a. s.).
Kategorie Kartograﬁcká díla pro školy (2 přihlášené tituly):
Z důvodu nízkého počtu přihlášených titulů nebyla kategorie hodnocena.
Kategorie Kartograﬁcké výsledky studentských prací (6 přihlášených titulů):
Bezpečnostní mapa Olomouce (Bc. Lucie Burianová, UP Olomouc).
Kategorie Digitální kartograﬁcké produkty a aplikace na internetu (5 přihlášených produktů):
Nebyly vyhlášeny nominace.
Na závěr vyhlášení výsledků soutěže byla udělena i dvě zvláštní
ocenění. Hodnotící komise za dlouhodobě kvalitní soubor turistických map KČT 1:50 000 předala ocenění nakladatelství Trasa, spol.
s r. o., a za dlouhodobou kvalitní produkci kartograﬁckých děl pro
školy nakladatelství Stiefel Eurocart, spol. s r. o.
Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha

TOURMAP 2010
912.43

Obr. 1 Vyhlašování výsledků soutěže,
zleva V. Voženílek a M. Mikšovský

Veletrh Svět knihy pořádaný na Výstavišti v Praze-Holešovicích měl
řadu doprovodných akcí, mezi něž patřilo i vyhlášení výsledků soutěže TOURMAP 2010, které proběhlo 14. 5. 2010 v Literárním sále
i za přítomnosti televizních kamer, slavných cestovatelů a dalších
vzácných hostů.
Sedmý ročník přinesl velký nárůst počtu přihlášených titulů, včetně nových účastnických zemí z exotických krajů (např. Antigua &
Barbuda, Madagaskar, Maledivy, Mauritius, Palestina, aj.). Mezinárodní odborná porota tak měla o to náročnější práci, neboť z 764 titulů z 98 zemí pěti kontinentů vydaných v uplynulém období vybírala
ty nejlepší. Publikace byly rozděleny do tří kategorií a tak své vítěze
měla kartograﬁcká díla, průvodci a cestopisy.
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Obr. 1 Zástupci vítězných ﬁrem s diplomy

Mapy a atlasy s turistickým obsahem (535 přihlášených titulů,
oceněné tituly na obr. 1):
1. Plan & Go! Jungfrau Region (Federal Ofﬁce of Topography –
– Swisstopo, Švýcarsko)
2. Soubor turistických map Klubu českých turistů (TRASA, spol.
s r. o., Česká republika)
3. Poznávejte Česko (SHOCart, spol. s r. o., Česká republika)
Turistický průvodce (198 přihlášených titulů):
1. Soubor průvodců Bradt (Nakladatelství JOTA, Česká republika / Velká Británie)
2. Alpy – Velký turistický průvodce (Marco Polo, s. r. o., Česká
republika)
3. Secret London. An unusual guide (Editions Jonglez, Velká Británie)
Cestopisy (31 přihlášený titul):
1. Hana Růžičková: Švýcarsko – cestopis ve fotograﬁi (Ing. Hana
Růžičková / Mladá Fronta, Česká republika)
2. Z Paříže … Jan Šmíd (Nakladatelství Gutenberg, Česká republika)
3. Milan Silný: Každý kopec má své… nej (Cykloknihy, s. r. o.,
Česká republika)
Porota navíc ještě udělila PRIX JURY publikaci Toulavá kamera 9
(Freytag & Berndt, Česká republika) a jen z českých publikací ocenila diplomy za první až třetí místo nejlepší regionální produkty:
1. OSTRAVA!!! – Turistický průvodce městem a okolím (Statutární
město Ostrava / Freytag & Berndt, Česká republika)
2. Soubor map Moravskoslezského kraje (Krajský úřad Moravskoslezského kraje / SHOCart, spol. s r. o., Česká republika)
3. Křížový vrch – kruhový výhled z rozhledny Stod – plán města
(Město Stod / RAMAP, Česká republika)
Ing. Petr Skála,
Fakulta životního prostředí,
Česká zemědělská univerzita v Praze

Nová reprodukce mapy Čech
z roku 1620
371.673:912

Za autora třetí nejstarší známé mapy Čech, kterou datujeme rokem
1619, je obecně považován písař Starého Města pražského Pavel
(Paulus) Aretin z Ehrenfeldu (? Uherský Brod – ? Perno?)1).

Název mapy zní: REGNI BOHEMIAE NOVA ET EXACTA
DESCRIPTIO. To, přeloženo z latinského jazyka do jazyka českého, znamená: Nový a přesný popis Království českého. Název je
jednořádkový a je umístěn v záhlaví mapy.
Tuto mapu opatruje Ústřední archiv zeměměřictví a katastru
(ÚAZK)2) v několika různých reprodukcích3).
Jako původní výtisky vlastní ÚAZK několikero map Čech, jejichž
návaznost na uvedenou mapu Pavla Aretina je zcela zřejmá, míra
spojitosti s ní však není ještě přesně zjištěna4). Tímto se nyní zabývat
nebudeme.
Pro tuto chvíli ale krátce a jen zčásti vyzdvihneme jednu z nich5),
a to proto, neboť péčí pracovníků zeměměřického odboru v Pardubicích (zvláště Ing. Oldřich Kafka, Stanislav Pravec a Jiří Zeman) byla
v letošním roce vydána její reprodukce (obr. 1, 3. str. obálky).
Pouze černobílá mapa nese pětiřádkový název BOHEMIA//IN
SUAS PAR=//TES GEOGRA=//PHICÉ DIS=//TINCTA. Volně
přeloženo do českého jazyka: Čechy ve svých částech zeměpisně
představené.
Původní výtisk pořízený z mědirytiny má rozměr 484 x 587 mm
(měřeno levá x dolní strana). Mapa je datována rokem 1620 a jako
ten, kdo ji nakreslil, je uveden pražský rytec nizozemského původu Egidius Sadeler, tedy Jiljí (Aegidius) Sadeler (1570 Antverpy
– 1629 Praha)6).
Za rytce je označen amsterdamský rytec, kartograf a knihkupec Petr (Petrus) Kaerius (1571 Gent – 1646? Amsterdam) a tamtéž působící vydavatel map a atlasů Joannes Janssonius, tedy Jan
(Johannes) Janssonius (1588 Arnhem – 1664 Amsterdam)7). Toho je
však nutno považovat především za vydavatele.
Mapa má zajímavý nejenom původ, obsah, celkovou kresbu, ale
i výzdobu.
U horního severního okraje mapy je v podélných oválech vykresleno šest jednoduchých dálkových pohledů na česká města. Uvádíme je zleva a tak, jak jsou popsána: PRAGA (Praha), EGRA (Cheb),
ZASLAVIA (Čáslav), COMMONA (Chomutov), LAVNA (Louny)
a SLANA (Slaný).
Po stranách, podobně jako u výtisků mapy připisované Pavlu
Aretinovi, jsou vyobrazeny postavy v dobových oděvech. Na levé
straně stojí čtyři mužské a na pravé straně čtyři ženské8). Představují zástupce tehdejší české společnosti. Nad nimi jsou určující
nápisy. Od shora čteme REX BOHEMIE., NOBILIS BOHEMIE,
MERCATOR BOHEMIE, RUSTICUS BOHEMIE. Protějškem jim
jsou REGINA BOHEMIE, NOBILIS UXOR BOHEMIE, MERCATORIS UXOR BOHEM., RUSTICA BOHEMIE. Volně přeloženo
do českého jazyka tedy český král, pán (šlechtic), kupec (měšťan)
a sedlák, naproti pak česká královna, paní (šlechtična), kupcova žena (měšťanka), selka.
Mapu ještě vpravo nahoře zdobí jen jednoocasý9) český lev, vlevo
nahoře dvojhlavý císařský orel.
1)

K jeho osobě a mapě viz KUCHAŘ, Karel: Mapy českých zemí do
poloviny 18. století. Vývoj mapového zobrazení území Československé
republiky I. díl. Praha 1959, s. 16–20.
2)
ÚAZK je pracovištěm Zeměměřického úřadu v Praze. O archivu
viz blíže: GRIM, Tomáš, KOSTKOVÁ, Pavla, KRONUS, Miroslav,
ŘÍMALOVÁ, Jitka: Ústřední archiv zeměměřictví a katastru. Praha
2010, s. 3–7.
3)
Jsou součástí sbírky kopií, reprodukcí a faksimilí starých map ÚAZK.
Viz inventární čísla V/8/23, V/8/24, V/8/53/4, V/8/66, V/8/67. Jako
reprodukce je v této sbírce uložena i její dobová kopie. Viz inventární
číslo V/8/134.
4)
Jsou součástí sbírky starých map Čech, Moravy a Slezska (Bohemika)
v majetku ÚAZK s dobou vydání do roku 1850 včetně. Mají inventární
čísla I/1/64, I/1/75, I/1/76, I/1/79, I/1/86, I/1/88, I/1/89, I/1/90, I/1/91.
Lze je nahlédnout na internetu na adrese http://archivnimapy.cuzk.cz.
5)
Má inventární číslo I/1/86.
6)
K tomu viz heslo Sadeler, 3. S. Jiljí (Egidius). Ottův slovník naučný,
Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí., XXIV, Praha 1904,
s. 477; KUCHAŘ, Karel: Mapy (jako pozn. 1), s. 58.
7)
K oběma jmenovaným viz DRÁPELA, Milan, Václav: Vývoj moravské
kartograﬁe. Habilitační práce, nepublikováno, Brno 1994, s. 129.
8)
Uváděná mapa Pavla Aretina jich představuje vždy šest a šest.
9)
K této problematice http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%
BD_lev_(heraldika) Co se týče užití tohoto heraldického symbolu na
mapách jako dvouocasého, je zastoupen již na mapě Čech Mikuláše
Klaudyána datované rokem 1518. Její reprodukce je součástí sbírky
kopií, reprodukcí a faksimilí starých map v majetku ÚAZK. Viz
inventární číslo V/8/80.
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Toto doplnění mapového obrazu navýšilo informační hodnotu
mapy a pro nás se stalo též jistým odlišovacím znakem předloženého vydání od mnoha jiných zpracování.
Zeměměřický úřad dlouhodobě zpřístupňuje řadu kartograﬁckých
památek, přednostně ale české, moravské a slezské10).
Důvodem k výběru této konkrétní mapy byl jak její obsah a provedení, tak také jednobarevnost a celková dobrá zachovalost, tedy
možnost její snadné reprodukce.
Byla vytištěna ofsetem v černé barvě na papír RIVES Tradition
(odstín slonová kost), gramáž 120 g/m2, který je dodáván ve velikosti 700 x 1000 mm11). Povrch papíru je jemně zvrásněn.
Po ořezu po tisku je výsledný formát mapového archu 503 x 604
mm.
I když je mapa vytištěna jen jednobarevně, podařilo se naznačit i stáří papíru, dobře jsou patrná i místa poškození a reprodukce
dostatečně vypovídá i o stupni zachovalosti původního výtisku.
Tisk je celkově velmi ostrý, dovoluje podrobné zkoumání mapy.
Tyto výtisky tak mohou být badatelům předkládány místo původní předlohy a rovněž mohou být nabízeny místo opakovaně pořizovaných běžných černobílých kopií. Tím napomáhají k ochraně
původní mapy.
Dále může takováto reprodukce sloužit jako prostředek dokumentace své předlohy, jako podklad pro výzkum, jako dekorativní graﬁcký list, jako předmět sběratelského zájmu a nakonec i k výstavám.
Její vydání je záslužné. Díky digitalizaci můžeme sice v počítačovém prostředí příslušnou mapu zkoumat i ve velkých podrobnostech,
nemůžeme ji ale dosti dobře celkově, najednou a ve všech souvislostech přímo nahlížet. Tuto možnost nám dává pouze takovýto tisk.
Přílohou k reprodukci je samostatný odděleně vytištěný doprovodný text.
Ona sama ale postrádá jakýkoli přibližující tirážní údaj. V případě, že doprovodný text chybí, se tisk stává pro neznalou osobu
naprosto anonymním.
Je to jediný nedostatek tohoto vydání.
A tak lze tento výtisk jednoznačně doporučit.
V každém případě se stane další součástí sbírky kopií, reprodukcí
a faksimilí, které ÚAZK cílevědomě shromažďuje.
RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.,
Zeměměřický úřad, Praha

DISKUZE, NÁZORY, STANOVISKA
Diskuze k článku „Jak uživatelé
hodnotí školní zeměpisné atlasy?
Podněty pro rozvoj školské
kartograﬁe“
373:528.9

Vážená redakce GaKO,
reaguji na článek, který má být příspěvkem k problematice hodnocení školních atlasů světa (GaKO 2010/7). Jsem (byl jsem) odpovědným redaktorem Školního atlasu světa nakladatelství SHOCart
a několik let jsem se podílel na tvorbě školních atlasů i v Kartograﬁi
Praha (KP).
Autory provedeného průzkumu neznám, z jejich titulů soudím,
že mají spíše pedagogické, než geograﬁcké vzdělání. To vysvětluje
pojetí průzkumu, které zvolili.
Vůbec nelze srovnávat školní atlasy světa od KP (nový i starý)
a atlas nakladatelství SHOCart s atlasem Dnešní svět od nakladatelství Terra. Školní atlas Dnešní svět je dílem především dr. Tomeše,
který jej na začátku 90. let vymyslel a tehdy šlo skutečně o průkopnické dílo. V té době mohli žáci základních i středních škol
pracovat pouze se „starým“ školním atlasem světa od KP (do roku
1992 Geodetický a kartograﬁcký podnik – GKP), který ve větší míře
10)

Byla již vydána řada barevných reprodukcí. Viz GRIM, Tomáš,
KAFKA, Oldřich: Reprodukce starých map Čech, Moravy a Slezska.
Geodetický a kartograﬁcký obzor, 56/98, 2010, č. 4, s. 85–86.
11)
Údaje poskytl Ing. Oldřich Kafka. Autor mu za ně děkuje.

postrádal tematické mapy s využitím kartogramů, které se používají
zejména pro znázornění „socioekonomických jevů“ na mapě. Dílo
dr. Tomeše tedy bylo spíše zdárným doplňkem tehdejšího jediného
školního atlasu světa, než jeho konkurencí. V tuto chvíli mám na
mysli vydání atlasu Dnešní svět (bylo jich několik), která předcházela poslednímu, v průzkumu hodnocenému vydání, na kterém se
dr. Tomeš již nepodílel. V posledním vydání z roku 2003 (nejsem
si jistý, ale předpokládám, že to bylo vydání opravdu poslední) se
nakladatelství Terra pokusilo tematické mapy ještě doplnit bohatou
textovou a obrazovou částí. Tím se dílo dostalo někam do prostoru
mezi atlas a učebnici a v žádném případě tedy není možné tento atlas
porovnávat se zbylými „konkurenty“ na trhu. Nesetkal jsem se s případem, že by jej učitelé zeměpisu používali jako jediný školní atlas
pro výuku, ale spíše ho do škol „kupovali“ jako doplněk.
„Starý“ Školní atlas světa od KP se stále ještě na řadě škol používá k výuce zeměpisu, ačkoliv jeho poslední přepracované vydání
vyšlo na začátku 90. let a jeho původní vydání spadá do poloviny
80. let 20. století. Atlas má jistě své „mouchy“, ale na svou dobu
vzniku byl zpracován ve špičkové kvalitě.
„Nový“ školní atlas od KP i školní atlas světa od SHOCartu vyšly
z toho nejlepšího, co obsahoval „starý“ školní atlas, mj. zobrazením
kompletního povrchu Země v rámci obecně-zeměpisných map při
určitém zachování stejného měřítka v rámci kontinentu (kontinentů). Zároveň použily množství kartogramů pro vyjádření nejrůznějších socioekonomických jevů. Je věcí názoru, kterému atlasu se
to podařilo lépe, ale v podstatě se jedná o dvě podobná díla, která
odlišuje zejména použitá vazba a formát (u atlasu SHOCart „šitá
a lepená“ vazba, formát A4 – tedy 29,7 x 21 cm, což je rozdíl oproti
tomu, co uvádějí autoři průzkumu, u KP se jedná o knižní vazbu
a formát 32 x 23 cm), cena (atlas SHOCart je o cca 50 Kč levnější)
a v případě atlasu od KP obrázková příloha ke každému kontinentu.
Výběr, množství i provedení jednotlivých map je velmi podobné.
Školního atlasu od KP se prodává více, než atlasu SHOCart, ale
hlavním důvodem je zde nejspíše tradice (mnoho učitelů vždy učilo
podle školního atlasu od KP) a distribuce (KP využívá distribučních „kanálů“ sesterských ﬁrem působících v oblasti školních učebnic). Pro Kartograﬁi Praha je Školní atlas světa titulem č. 1, který
nakladatelství živí, pro SHOCart je pouze doplňkem a těžko říct,
co s dalším růstem počtu prodaných výtisků udělá prodej společnosti rakouskému Freytagu. Setkával jsem se na seminářích s učiteli
zeměpisu a řada z nich nenechá „sáhnout“ na školní atlas z dílny KP,
stejně jako řada z nich si oblíbila školní atlas SHOCartu. Zde se dá
vysledovat trochu i regionální diferenciace (těch prvních bylo více
v Čechách, těch druhých na Moravě).
Svým kritickým příspěvkem do diskuse jsem chtěl objasnit historické pozadí vydávání školních atlasů světa v Česku. Výsledek průzkumu, bez uvedení historických souvislostí, má podle mě tedy v podstatě nulovou vypovídající hodnotu. Celý průzkum na mě působí tak, že
se prostě vybraly 4 atlasy, které mají doložku Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR a nechaly se posoudit žáky jediné školy.
Autoři správně podotýkají, že by bylo potřeba, aby měl každý student
rok k dispozici všechny 4 atlasy a teprve pak udělal jejich porovnání.
To není možné a jisté je, že žáci dané školy při výuce používají jen
jeden z posuzovaných a ostatní atlasy viděli poprvé. Autoři vybrali
na porovnání 4 mapy, které se shodou okolností nacházejí ve všech 4
hodnocených atlasech, jiný význam pro výběr map nevidím.
Zajímavější by bylo udělat průzkum, kolik kterých atlasů žáci
v Česku při svém studiu používají a naznačit i některé trendy, které
to ovlivňují (mj. i nedostatek peněz na nákup nových atlasů). Co se
týče „kvality“ školních atlasů na trhu, zde bych dal určitě především
na názor učitelů, kteří by měli vědět nejlépe, který školní atlas bude
studentům i jim pro výuku nejlépe vyhovovat. Nebo by měli sami
žáci určovat, podle čeho se mají učit?
Dnes jsme svědkem neustálých pokusů o reformu školství. I ve
výuce zeměpisu dochází ke změnám, kdy zeměpis jako takový přestává být samostatným předmětem, není dokonce ani v učebních
plánech všech ročníků gymnázia, a zesilují snahy o co největší
propojení s jinými předměty (dějepis, přírodopis, občanská nauka).
Jako i v jiných předmětech je snahou učit studenty vnímat souvislosti a upozadit „biﬂování“. Ale v případě zeměpisu pak narazíme na
výsledek, že žák 9. ročníku ZŠ např. neví, kde leží Sicílie!
Mgr. Pavel Šára,
Zeměměřický úřad, Praha
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Podle již dlouholeté tradice se pravidelně na konci května scházejí nejúspěšnější zástupci stavebních fakult technických univerzit
z České republiky a Slovenské republiky k soutěžnímu klání ve
studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ). Soutěží zástupci
Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT), Vysokého
učení technického v Brně (VUT), Vysoké školy báňské Technické
univerzity Ostrava (VŠB), Slovenské technické univerzity Bratislava (STU), Žilinské univerzity Žilina (ŽU) a Technické univerzity
Košice (TU). Střídání místa konání soutěže je dáno pravidly, a tak
uspořádání letošního, již 11. ročníku (podle novodobého počítání),
připadlo na 20. 5. 2010 Fakultě stavební ČVUT v Praze a proběhlo pod záštitou děkanky fakulty prof. Ing. Aleny Kohoutkové, CSc.,
v prostorách fakulty v Praze-Dejvicích.
Soutěž probíhá v deseti sekcích a jednou ze sekcí je i geodézie
a kartograﬁe. Do mezinárodního kola mohou v každé sekci postoupit z mateřských fakult vždy dva soutěžící, kteří nejlépe obhájí svou
práci ve fakultním kole. Každá účastnická práce je speciﬁkována
obsahem podle zařazení do soutěžní sekce a rozsahem omezena
podle pravidel na 20 stran textu s přílohami, který účastníci odevzdávají v digitální i papírové podobě před zahájením soutěže. Práce jsou hodnoceny porotou, do níž mají v každé sekci právo vyslat
jednoho svého zástupce všechny zúčastněné fakulty. Jmenovaní
porotci si před zahájením soutěže zvolí předsedu poroty, který řídí
soutěž a v případě nerozhodných výsledků má rozhodující hlas. Při
samotné akci má každý soutěžící určený čas na prezentaci svého
díla. Po ní následuje diskuze k práci, které mají možnost se zúčastnit
všichni přítomní, včetně diváků, neboť soutěž je veřejná. Po skončení prezentací soutěžících porota za zavřenými dveřmi stanoví pořadí. Umístění na čelných pozicích je spojeno s věcnými i ﬁnančními
odměnami.
Do letošního mezinárodního soutěžního klání postoupilo celkem
sedm soutěžních prací. Za ČVUT 2 práce, za VUT 2 práce, za STU
1 práce a za ŽU 2 práce.

Basic v prostředí Excelu pro výpočet transformací mezi pěti různými souřadnicovými systémy od načtení dat až po export výsledků).
Marek Kalina, VUT – Geodetické měření posunů a deformací dřevěné střešní konstrukce velkého rozpětí (sledování deformací dřevěné
střešní konstrukce velkého rozpětí sportovní haly v Bílovci, zejména
zpracování naměřených dat a graﬁcká interpretace výsledků).
Bc. Zdeňka Bílá, ČVUT – Tvorba digitálního 3D modelu objektu –
– mlýn Radešice (popis postupu převodu dodaných naměřených dat
původní dokumentace do podoby 3D vizualizovaného modelu pro
prostorový pohled na objekt před přenosem do skanzenu ve Vysokém Chlumci).
Michaela Ľudmová, ŽU – Kartograﬁcké spracovanie regiónu Orava (vyhotovení mapy pro turisticko-informační kanceláře, které by
nebylo ﬁnančně náročné a mapa zobrazovala ve vhodném měřítku
celý region s požadovaným obsahem).
Blažej Bucha, ŽU – Meranie pretvorenia stožiarov vysokého napätia (měření deformací stožárů během statických zátěžových zkoušek
včetně zpracování a prezentace výsledků).
Bc. Jakub Havlíček, ČVUT – Tvorba a analýza datového modelu
Müllerovy mapy Čech (vektorizace všech 25 listů mapy do geodatabází se šesti třídami v programu ArcGIS s připojením do soustavy
S-JTSK; provedena první z možných analýz – určení přesnosti
zákresu obcí pomocí transformací).
Irena Opatřilová, VUT – GIS městské části Brno-Jundrov (vytvoření GIS pro městskou správu Jundrova od sběru dat, jejich zpracování až po kompletní sestavení GIS v programu ArcGIS a prezentaci
graﬁcké části GIS).
Porota (obr. 1) ve složení prof. Dr. Ing. Karel Pavelka (ČVUT) –
– předseda, doc. Ing. Jaroslav Šíma, CSc. (ŽU), doc. Ing. Ladislav
Husár, PhD. (STU) a Ing. Jiří Vondrák, Ph.D. (VUT) byla postavena
před nesnadný úkol, neboť všechny práce byly kvalitní a prezentace
soutěžících na úrovni. Po delší poradě však bylo určeno toto pořadí
1. I. Opatřilová, 2. Z. Bílá, 3. M. Ľudmová. Soutěž proběhla zcela
podle regulí, všem soutěžícím je třeba za předvedené práce i výkony při prezentacích a v diskuzi poděkovat a popřát jim do dalšího
profesního života hodně štěstí, aby měli možnost nabyté zkušenosti
a odborné znalosti předvedené nad rámec běžného studia plně zúročit.
Poděkování organizátorů akce patří sponzorům, mimo jiné i časopisu GaKO (ostatní ve sborníku anotací, který je zpřístupněn na
http://www.fsv.cvut.cz/svoc/2010/sbornik.php), díky kterým všichni soutěžící v naší sekci odešli s krásnými věcnými dárky, přispěním
generálního fakultního sponzora pak první tři i s darem ﬁnančním.

Obsahy jednotlivých prací (podle pořadí prezentací v soutěži):
Tomáš Magač, STU – Vytvorenie programu na výpočet transformácií v prostredí Microsoft Excel (vytvoření programu v jazyce Visual

Ing. Pavel Žofka,
FSv ČVUT v Praze

ZPRÁVY ZE ŠKOL
Česko – Slovenské soutěžní kolo
Studentské vědecké a odborné
činnosti se konalo v Praze
378:528

Obr. 1 Porota a soutěžící (zleva): J. Vondrák, L. Husár, J. Šíma, J. Havlíček, K. Pavelka, Z. Bílá, M. Kalina,
I. Opatřilová, T. Magač, M. Ľudmová a B. Bucha.
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K článku Grim, T.: Nová reprodukce mapy Čech z roku 1620

Obr. 1 Výřez nové reprodukce Aretinovy mapy Čech

