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Geodetický a kartografický
4 obr., 2 tab., lit. 3

obzor, 41,1995, č. 8, str. 153-157,
Geodetický
153-157,4

Pohyb fázového centra u antén přijímačů GPS vznikající v závislosti fázového měřeni na směru družicového signálu. Možnosti matematického modelování a zavádění příslušné korekce.
Popis experimentu, uskutečněného
na katedře vyšší geodézie
Stavební fakulty ČVUT v Praze, při kterém byl sledován pohyb
fázového centra u antén firmy Trimble.

Analýza presnosti bodového pora v osi koraje, použitého na projektovauie opravy koraje
Geodetický a kartografický
3 obr., 3 tab., lit. 7

a kartografický
fig., 2 tab., 3 ref.

obzor,

41,

1995, No. 8, pp.

Phase centre motion of GPS receiver aerials caused during
phase measurement by satellite signal direction. Chances of
mathematic modelling and applying the corresponding correction. Description of an experIment realized at the Geodesy Department of the Faculty of Civil Engineering of the Czech
Technical University in Prague of phase centre motion monitoring the Trimble aerials.

Accuracy Analysis of a Control in the Rail Axis Applied to Axis
Rectification Projecting

obzor, 41,1995, č. 8, str. 157-161,
Geodetický
157-161,3

Koncepcia využívania bodového pofa pozdÍž železničných tratí
na projektovanie opravy kofaje a na vytyčovanie metódou dlhej
tetivy. Závery z analýzy presnosti železničných polygónov a bodov v osi kofaje, použitých na projektovanie opravy geometrického tvaru kofaje. Porovnanie analyzovaných a experimentálne zistených odchýlok na meraných bodoch. Výpočet minimálnej pozdfžnej vzdialenosti bodov na vytyčovanie, kontrolu smeru a nivelety kofaje.

a kartografický
fig., 3 tab., 7 ref.

obzor,

41,

1995, No. 8, pp.

Idea of survey control application along railroads to axis rectification projecting and to laying-out by long are chords method.
Conc1usion from accuracy analysis of railway traverses and of
rail axis points applied to rectification projecting of geometrie
form of the rai!. Comparison of analysed and experimentally
determined deviations found at measured points. Calculation of
the minimum along distance of points used to laying-out, direction and height control of the rai!.

Kombinácia počítačového a klasického spracovania mapy foriem
krajinného krytu

Combining Computer and C1assic Approach to Land Cover Map
Compilation

Geodetický a kartografický
3 obr., lit. 5

Geodetický
161-165,3

obzor, 41,1995, č. 8, str. 161-165,

Zaznamenáva sa nástup počítačov pri spracovaní máp. Na príklade mapy krajinného krytu v mierke I: 50 000, vytváranej
v rámci projektu CORINE Land Cover, sa ilustruje kombinácia klasickej kartografickej a počítačovej technológie. Potvrdzuje sa, že aj počítačové vyjadrovacie prostriedky, napr. vzorkové
rastre, mažu byť asociatívne.

a kartografický
fig., 5 ref.

41,

1995, No. 8, pp.

Computer application to map compilation. On the land cover
map at the scale of 1:50 000 compiled in the CORINE Land
Cover Project combination of c1assic cartographic and computer technologie s are il1ustrated. It is proved that also computer
means of expression, e.g. pattern rasters, may be the associative
ones.

Geodetický a kartografický
166-169, 5 ref.
Obnova map katastru nemovitostí (PET-fólií) s využitím programových systémů CLASSMATE (MABUL) a KOKEŠ na počítačích PC a digigrafu.

obzor,

obzor,

41,

1995, No. 8, pp.

Renewal of the Cadastre of Real Estates (of its plast drawing
foils) using the CLASSMATE (MABUL) and KOKEŠ program
systems on PC and plotter.

Détermination de la correction li partir dn mouvement du centre
phasique de I'antenne de récepteur GPS (Systéme Global de Positionnement)
Geodetický a kartografický obzor, 41, 1995, No. 8, pages
153~ 157,4 illustrations, 2 planches, 3 bibliographies
Le mouvement du centre phasique des antennes de récepteurs
du SGP se produisant sous dépendance du mesurage phasique
effectué en direction du signal satellitaire. Possibilités de simulation mathématique et introduction de la correction relative.
Description des épreuves réalisées li la Chaire de géodésie supérieure de la Faculté de construction de l'Université Technique
(ČVUT) li Prague, durant lesquelles on a observé le mouvement
du centre phasique des antennes fabriquées par la firme Trimble.

Bestimmuug der Korrektion wegen der Bewegung des Phasenzentrums der Antenne des GPS-Empfangers
Geodetický
153-157,4

a kartografický obzor,
Abb., 2 Tab., Lit. 3

41, 1995, Nr.

8, Seite

Bewegung des Phasenzentrums
bei den Antennen der GPSEmpfanger, die in Abhiingigkeit der Phasenmessung von der
Richtung des Satellitensignals entsteht. M6glichkeiten der mathematischen Modellierung und EinfUhrung der entsprechenden Korrektion. Beschreibung des im Lehrstuhl der h6heren
Geodasie der Fakultat fUr Bauwesen der TTH in Prag realisierten Experiments, bei dem die Bewegung des Phasenzentrums
bei den Antennen der Firma Trimble verfolgt wurde.

528.41: 528.48: 625.1
BITTERER, L.
Analyse de la précision ďun ensemble de points de I'axe de la voie
ferrée, utilisé pour le projet ďexécution d'une voie devant etre remise en bon état.
Geodetický a kartografický
obzor, 41, 1995, No. 8, pages
157-161, 3 illustrations, 3 planches, 7 bibliographies
Conception d'exploitation d'un ensemble de points au long des
voies ferrées pour le projet d'exécution d'une voie devant etre
remise en bon état et pour le tracé par méthode de la corde longue. Conclusions émanant de l'analyse de précision des polygones de chemins de fer et des points de l'axe de la voie ferrée,
utilisés pour le projet d'exécution de la correction de la forme
géométrique de la voie. Comparaison des déviations analysées
et détectées expérimentalement
sur points mesurés. Calcul de la
distance minimale en long des points li tracer, la contróle de la
direction et du profi! en long de la voie.

Combinaison de I'élaboration d'une carte de protection de la
contrée par I'informatique et par méthode cIassique
Geodetický
161-165,3

a kartografický
obzor, 41, 1995, No. 8, pages
illustrations, 5 bibliographies

Pour l'élaboration des cartes, on constate l'aff!ux des ordinateurs. Sur l'exemple d'une carte de protection de la contrée
li l'échelle de I: 50000, élaborée dans le cadre du projet CORINE
Land Cover, on peut distinguer la combinaison des technologies
de la cartographie classique et du traitement par informatique.
Les moyens d'expression par l'informatique, p.ex. trames de modeles, peuvent etre associatifs et ont été confirmés.

Geodetický a kartografický
166-169, 5 bibliographies

obzor,

41, 1995, No. 8, pages

Le renouvellement des cartes cadastrales (en feuilles PET) réalisé avec utilisation de systemes de programmation
CLASSMATE (MABUL) et KOKEŠ sur ordinateurs PC et digigraphe.

Analyse der Genauigkeit des in der Gleisachse fiir die Projektion
der Gleisinstandsetzung angewandten Punktfeldes
Geodetický
157-161,3

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

41, 1995, Nr. 8, Seite

Konzeption der Anwendung des Punktfeldes langs der Eisenbahnstrecken fUr die Projektion der Gleisinstandsetzung
und
Absteckung mit der Methode der langen Sehne. Schlussfolgerungen aus der Genauigkeitsanalyse
der Eisenbahnpolygone
und Punkte in der Gleisachse, die fUr die Projektion der Instandsetzung der geometrischen Gleisform angewandt wurde.
Vergleich der analysierten und experimental festgestellten Abweichungen auf den gemessenen Punkten. Berechnung der minimalen Liingsentfernung der Absteckungspunkte,
der Richtungskontrolle und der Gleisnivellette.

Kombination der rechnergestiitzten und klassischen Bearbeitung
der Karte der Landschaftsbedeckung
Geodetický
161-165,3

a kartografický
Abb., Lit. 5

obzor,

41, 1995, Nr. 8, Seite

Es wird der Antritt der Rechner bei der Kartenbearbeitung festgestellt. Am Beispiel der im Rahmen des CORINE Land Cover
Projektes zusammengestellten Karte der Landschaftsbedeckung
im Masstab I: 50 000 wird die Kombination der klassischen kartographischen
und der rechnergestiitzten
Technologie illustriert. Es wird bestatigt, dass auch rechnergestiitzte Ausdrucksmittel, z. B. Musterraster assoziativ sein k6nnen.

Geodetický a kartografický
166-169, Lit. 5

obzor,

41, 1995, Nr.

8, Seite

Kartenerneuerung
des Liegenschaftskatasters
(der PET-Pholien) unter Anwendun,g der Programmsysteme
CLASSMATE
(MABUL) und KOKES mit PC-Rechnern und Digigraphen.

Geodetický a kartografický
ročník 41183, 1995, číslo 8

Určení korekce z pohybu fázového
centra antény přijímače GPS

katedra

obzor

153

Ing. Dr. Leoš Mervart,
Stavební fakulty ČVUT
v Praze,
Ing. David Jindra, CSc., Ing. Lubor Otta,
Geoinvest Praha, spol. s r. o.
vyšší geodézie

je poloha fázového centra vysílající stanice vůči těžišti družice,
R je matice transformace mezi ITRF a ICRF,
RI je matice transformace mezi ITRF a lokálním souřadnicovým systémem,
R2 je matice transformace mezi ICRF a souřadnicovým systémem pevně spojeným s družicí GPS.
84

Rovnice nediferencovaného
fázového měření GPS
(Global Positioning System), má základní tvar (rovnice
je odvozena např. v [I]):

kde je:
F

- index označující frekvenci,
- index příslušící družici,
k
- index označující přijímač,
Pi - geometrická vzdálenost mezi přijímačem
a družicí,
L1ion - oprava z vlivu ionosférické refrakce,
L1rrop - oprava z vlivu troposférické refrakce,
L1rel
součet více relativistických korekcí,
,tF - vlnová délka nosné vlny,
n~k - ambiguita.
V této rovnici jsme vynechali členy způsobené nepřesností hodin družice a přijímače (o tom, jak se tyto
členy vyloučí, se může čtenář dočíst např. v [I]) i člen
vyjadřující náhodnou chybu měření. V rámci článku si
podrobněji všimneme následující skutečnosti: o veličině Pi jsme prohlásili, že je to geometrická vzdálenost
mezi družicí a přijímačem. Při přesných měřeních musíme očividně specifikovat body, mezi kterými je vzdálenost Pi měřena. Těmto bodům říkáme fázová centra antén. Pi je tedy geometrická vzdálenost mezi fázovým
centrem antény družice a fázovým centrem antény příjímače. V této souvislosti musíme hned připomenout, že
fázová centra nejsou obecně totožná pro první a druhou nosnou vlnu. V praxi však chceme pomocí GPS určovat prostorové polohy bodů, které jsou stabilizovány
tak, jak je to v geodézii běžné. Anténu přitom při měření umísťujeme buď přímo nad určovaným bodem, nebo
jsme nuceni ji (z různých důvodů) umístit excentricky.
Pro vzdálenost Pi tedy platí:
Pk=~p~pL

kde PÍ<= (rk +
(ri

rk

r

i

81
82

83

+

R2

R1 (81

»
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+

83)

-

RT
(2)

je polohový vektor stabilizovaného bodu v terrestrickém referenčním rámci (ITRF),
je polohový vektor družice (jejího hmotného středu) v hvězdném referenčním rámci (ICRF),
je excentricita stanoviska v lokálním referenčním
systému,
je poloha referenčního bodu antény vůči stanovisku
v lokálním referenčním systému (anténu na stanovisku centrujeme, platí tedy 82 = (0,0, vaV, kde vaje
výška antény),
je poloha fázového centra antény vůči referenčnímu
bodu antény,

K této rovnici jen několik poznámek: v efemeridách
družic je zpravidla uváděn přímo součin RTri• Matici R2
lze snadno vypočítat (osa Z systému pevně spojeného
s družicí míří ke geocentru, osa Yje kolmá na směr družice-Slunce).
Korekci RJR284 běžné firemní programy
nezavádějí, ale zavádí ji např. Bernský software - viz
[2]. Osa Z lokálního souřadného systému je tečnou
k tížnici v daném bodě, osa Ymíří na sever a osa Xk východu (samozřejmě je možno zavést jinou konvenci).
Pokud není excentricita stanoviska 81 příliš velká, není
problém matici RI s dostatečnou přesností vypočítat
(tížnicovou odchylku a meridiánovou konvergenci stačí
znát jen přibližně). Při velkých excentricitách je nutno
orientaci lokálního systému vůči ITRF určit pomocí
GPS (tak se to dělá např. u kolokačních staníc Mezinárodní služby GPS pro geodynamiku). V návaznosti na
formát RINEX byl pro každou anténu GPS zvolen tzv.
referenční bod, ke kterému se měří výška antény nad
stanoviskem Va' Na obr. I a 2 jsou znázorněny polohy
fázových center LI a L2 vůči referenčnímu bodu
u dvou antén firmy Trimble (referenční bod i nominální
fázová centra leží na svislé ose antény).

Podle toho, co bylo napsáno v úvodním odstavci, je situace zcela přehledná. K referenčnímu bodu antény
měříme její výšku nad stanoviskem, fázové centrum je
myšlený bod, ke kterému se vztahuje měření GPS. Při
použití stejného typu antén a při krátkých základnách
se chyba způsobená tím, že fázové centrum a referenční
bod nejsou identické, vyloučí. Při delších základnách
(nebo při kombinaci různých typů antén) lze korekci
R 183 snadno zavést. Při velmi přesných aplikacích G PS
se však ukázalo, že fázové měření GPS závisí na směru,
odkud přichází družicový signál. Tento jev se nazývá pohybem fázového centra. Zaveďme do rovnice (I) člen vyjadřující opravu z pohybu fázového centra ,1 (z, A).
Označení je zvoleno tak, aby připomínalo, že oprava je
(obecně) funkcí zenitové vzdálenosti a azimutu družice,
ze které přichází signál. V rovnici vynechejme pro jednoduchost členy vyjadřující atmosférické a relativistické korekce. Vynecháme rovněž index označující frekvenci. Dostáváme
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0.870 LI

O. 68 L2
0.063
0.060

Ke členu .1(z, A) několik poznámek: podle dosavadních zkušeností víme, že .1 závisí na typu antény. Rozdíly mezi jednotlivými anténami stejného typu se zatím
neprokázaly. Z tohoto důvodu se chyba vyloučí, pokud
používáme v síti antény stejného typu a délka základen
není příliš velká (družice jsou z obou konců základny
vidět pod zhruba stejným zenitovým úhlem). Při kombinaci různých typů antén může ale pohyb fázového centra způsobit až centimetrové chyby nezávisle na délce
základny. Závislost na zenitovém úhlu z je mnohem výraznější než závislost na azimutu A. To je zřejmě důsledek rotační symetrie běžně používaných antén.

V mnoha případech jsme nuceni v síti kombinovat antény různých typů (např. při připojení našich měření na
body Mezinárodní služby GPS pro geodynamiku, na
kterých jsou zpravidla antény Rogue). Z toho důvodu
musíme znát .1 jako funkci zenitové vzdálenosti z (a případně i azimutu A). Kalibrací antény rozumíme tedy:
1. Volbu matematického modelu pro korekci .1,
2. Určení parametrů zvoleného modelu.
Pokud jsme kalibraci úspěšně provedli, můžeme korekci .1 zavádět při zpracování našich měření.

dem je volba K = O,kdy se .1 stává pouze funkcí zenitové vzdálenosti z. Koeficienty an.k>bn,k je opět možno
uložit do zvláštního souboru a při zpracování dalších
měření zavádět opravu podle rovnice (4).
5. Postup při měření pro kalibraci
Při měření za účelem kalibrace antén GPS je nutno
v nejvyšší možné míře omezit vliv systematických chyb.
V praxi to znamená zvolit velmi krátkou základnu (několik metrů). V tom případě lze předpokládat, že troposférická refrakce, ionosférická refrakce, relativistické
efekty a chyby družicových efemerid budou eliminovány při tvoření diferencí a bude tedy platit rovnice (3).
Znamená to však také, že při tomto způsobu kalibrace
je korekce .1 určována pouze relativně,z) pro jednu anténu je nutno položit .1 = O. Při zpracování měření je nutno omezit počet neznámých na parametry, kterými modelujeme .1. To znamená:
1. Vyřešit ambiguity (při takto krátké základně to nečiní
žádný problém).
2. Přesně znát relativní polohu referenčních bodů antén
rkl = rk - r.1(v rovnici (2) můžeme pro jednoduchost
předpokládat 81 = 82 = pro oba koncové body základny k. I).
Na druhé straně absolutní polohu základny v referenčním rámci ITRF není třeba znát s vysokou přesností.
Přibližně platí

a

I _ 8(rk) I
rtl I rk I
označuje chybu příslušného vektoru.
8(rk-r

1

V Bernském GPS software jsou implementovány dva
modely pro opravu z pohybu fázového centra.
1. Tabulka hodnot .1(z, A). Uživatel může v tomto případě volit krok tabulky v zenitové vzdálenosti z
i v azimutu A. (Zvláštním případem je volba .1(z, A)
= .1(z), což znamená, že se uvažuje pouze závislost
na zenitové vzdálenosti.) Program počítá hodnoty .1
v uzlových bodech tabulky. Tyto hodnoty jsou uloženy do souboru (pro daný typ antény). Při zpracování
měření je pak možno použít těchto hodnot a počítat
opravu .1(z, A) lineární plošnou interpolací.
2. Rozvoj do řady sférických funkcP) podle rov,nice
N

.1(z, A) = ao,o

+

kde 8

Seance (Session)

Číslo antény

1
2
3

58
58
58
58

8138
8229
1621
5823

59
59
59
59

5823
1621
8229
8138

1
2
3
4

n

1

Číslo bodu

4

I. I. P~ (cos 2z)
n~1

O

I rk-

k~O

(an,kcos kA + bn,ksin kA), k:::; K.

(4)

P:je asociovaná Legendreova funkce stupně n a řádu k.
Program určuje hodnoty koeficientů an,ka bn,k'Uživatel
volí stupeň rozvoje N a řád rozvoje K. Zvláštním přípa-

I) Z čistě numerických důvodů jsou v programu použity normované sférické funkce.
') Absolutní určení korekce L1 popsal Schupler v [3]. Korekci určoval
v laboratoři, signál nepřicházel z družice, anténu bylo možno natáčet.
Zdá se však, že hodnoty určované z měření na základně jsou spolehlivější.
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S.l Přesné
určení
relativní
polohy
referenčních bodů antén
První možností je využít terestrických měřeni. Musíme
však uvážit, že potřebujeme znát souřadnice vektorurkl
s přesností řádově desetin milimetru v referenčním rámci ITRF. Nestačí tedy body nivelovat, musíme znát
i hodnotu tížnicové odchylky v daném bodě atd. výhodnější je použít následujícího postupu: měření rozdělíme do dvou seancí. V průběhu první seance bude první anténa umístěna na bodě k a druhá na bodě I. V tomto případě určíme relativní polohu
rk

+

Rj

6} -

(tj

+

RI83).

(6)

Před druhou seancí antény vyměníme a dostaneme
rk

+

R, 83 -

(tj

+

Rj6}).

(7)

(83 je poloha fázového centra vůči referenčnímu bodu
u druhé antény). Je zřejmé, že průměr výsledků z obou

Číslo bodu

X

y

Z

1
2
3L1
3 L2
4L1
4L2

3970648,4783
3970652,8369
3970657,2025
3970657,2028
3970661,5450
3970661,5454

1018576,1167
1018573,1921
1018570,3199
1018570,3200
1018567,3872
1018567,3876

4870430,8640
4870427,9445
4870425,0307
4870425,0312
4870422,0990
4870422,0999

seancí je zbaven chyby z neznámé polohy fázového centra. Matice R1 je stejná pro oba koncové body základny,
protože základna je velmi krátká. Pokud chceme kalibrovat více antén než dvě, bude možná nejhospodárnější určit výše uvedeným postupem relativní polohu dvou
bodů kalibrační základny a k určení relativní polohy
všech zbývajících bodů využít terestrických měření.
Při metodě popsané v tomto odstavci jsme sice předpokládali, že polohy fázových center 6} a 83 neznáme,
ale považovali jsme je za konstantní. Protože víme, že
tomu tak není, musí být obě seance co nejdelší a zásadně stejně dlouhé. Lze jen doporučit, aby délka seancí
byla celočíselným násobkem oběžné doby družic GPS
(12 siderických hodin). V takovém případě lze očekávat, že se rovnoměrně vystřídají pozorování družic
s různými zenitovými vzdálenostmi a azimuty a průměr
z obou seancí nebude pohybem fázového centra ovlivněn.
S.2 Určení korekce
L1 v závislosti
na azimutu
Korekce L1 je mnohem více závislá na zenitovém úhlu
družice než na azimutu. Spolehlivé určení azimutální
závislosti vyžaduje podstatně větší množství měření.
Problémem je v tomto případě také to, že družice vzhledem ke sklonu svých drah k rovníku (asi SSO)nejsou
rovnoměrně rozmístěny v azimutu (v naší zeměpisné
šířce). Na severu je méně družic než na jihu. Tento nedostatek lze odstranit tím, že měření rozdělíme do více
seancí a po každé seanci všechny kalibrované antény
pootočíme o stejný úhel.
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Pro verzi 3.6 Bernského software byl program GPSEST
upraven tak, aby uživatel mohl za neznámé zvolit parametry definující opravu .1 (viz odstavec 4). První měření
pro kalibraci antén v naší republice se uskutečnilo
v únoru 1995 ve spolupráci katedry vyšší geodézie Stavební fakulty ČVUT a firmy Geoinvest, s. r. o., Praha.
Na střeše budovy FSv ČVUT existuje základna vhodná
pro podobná měření. Základna je tvořena čtyřmi pilíři
(pátý piliř byl poškozen). Pilíře jsou umístěny v jedné
přímce a jsou opatřeny šrouby pro nucenou centraci.
Vzdálenost mezi jednotlivými pilíři je asi 6 m. Firma
Geoinvest vlastní v současné době přijímače Trimble
4000SSE a antény dvojího typu: Trimble 4000ST Ll/L2
Geodetic a Geodetic Ll/L2 compact. Při experimentu
jsme se rozhodli prověřit kompatibilitu antén uvedených dvou typů:
- vybrali jsme dvě antény typu Timble 4000ST Ll/L2
Geodetic (výrobní čísla 1621 a 5823) a dvě antény typu Geodetic Ll/L2 compact (výrobní čísla 8138
a 8229). Nezávisle jsme porovnávali anténu číslo
1621 vzhledem k anténě číslo 8229 a anténu číslo
5823 vzhledem k anténě číslo 8138;
- z praktických důvodů jsme se rozhodli omezit délku
experimentu na 24 hodin. Měření jsme rozdělili do
dvou seancí. První seance (58) trvala přibližně od
12 hodin středoevropského
času 27. února 1995 do
24 hodin téhož dne, druhá seance (59) pak od Ohodin do 12 hodin 28. února 1995. Takovouto délku

měření lze považovat za minimální pro zjištění závislosti .1 na zenitové vzdálenosti družice z, neumožňuje však spolehlivě zjistit závislost na azimutu.
Z tab. 1 je zřejmé, na kterých bodech byly antény
umístěny;
- terestrická měření jsme neuvažovali.
Výše uvedené uspořádání experimentu nám dovolilo
určit korekci .1 celkem čtyřikrát (dvě kombinace antén
a dvě seance). Korekci jsme určovali nezávisle pro první a pro druhou frekvenci.

Prvním úkolem bylo určit přibližnou polohu základny
v referenčním rámci ITRF. I když by v tomto případě
postačovalo převzít navigační řešení (viz rovnice [5]),
připojili jsme naše měření na stanice Mezinárodní služby GPS pro geodynamiku Wettzell, Graz a Jozefoslaw
(použili jsme souřadnic těchto stanic pro epochu únor
1995). Tak jsme určili (s řádově centimetrovou) přesností absolutní polohu bodů 1 a 2. Postupem uvedeným
v kapitole 5.1 jsme určili relativní polohu bodů 1 a 4
a bodů 2 a 3. Relativní polohu jsme určili zvlášť zpracováním první nosné frekvence a druhé nosné frekvence.
Výsledkem byly souřadnice všech čtyř bodů v referenčním rámci ITRF v epoše únor 1995, které jsou uvedeny
v tab. 2 (body 3 a 4 mají v této tabulce dvojí soůřadnice
vyplývající z řešení na Ll a na L2). Pro polohu fázo-
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vých center jsme ve všech dosud popsaných výpočtech
použili hodnot podle obr. 1. Pro výpočet absolutní polohy jsme užili měřených výšek antén (ty byly na všech
čtyřech bodech různé a pohybovaly se mezi 0,20
a 0,23 m). Ale při určování přesné relativní polohy bodů jsme pro všechny výšky antén použili stejnou hodnotu 0,20 m. Tím sice zjištěná přesná relativní poloha
neodpovídá žádným trvale stabilizovaným bodům (je ji
možno použít pouze pro náš experiment), ale vyloučili
jsme tak chyby z měření výšek antén.
Vypočtené souřadnice jsme dále považovali za pevné
a počitali jsme korekci L1 (hodnoty s krokem 5° v zenitové vzdálenosti). Výsledky jsou znázorněny na obr. 3 a 4.

V průběhu popsaného experimentu byla čtyřikrát určována korekce L1 pro první i druhou nosnou vlnu. Shoda
těchto čtyř (do značné míry nezávislých) výsledků naznačuje, že pohyb fázového centra je reálný. Při kombinaci daných typů antén je chyba způsobená pohybem
fázového centra taková, že je nutno ji uvažovat při velmi přesných aplikacích GPS. Bylo by zajímavé uspořádat podobný experiment s anténami různých výrobců.
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Při kalibraci antén však zůstává otázkou, zda se ve výsledku neprojevily systematické chyby plynoucí z místních vlivů (např. multipath apod.) Jednoznačnou odpověď na tuto otázku by dal jen experiment provedený
podle následujícího schématu:
- Provést kalibraci metodou popsanou v tomto článku.
Dobu observace pokud možno prodloužit.
- Uskutečnit velmi přesné měření na jiném místě. Toto
měření zpracovat ve dvou variantách: se zavedením
korekce L1 a bez jejího zavedení. Výsledky obou variant porovnat.
LITERATURA:
[I] MERVART, L.: Globální polohový systém. [Skriptum]. Praha, ČVUT 1994.
[2] ROTHACHER, M. - BEUTLER, G. - GURTNER, W.
- BROCKMANN,
E. - MERVART, L.: Bernese GPS
Software. Version 3.4. Berne. Astronomical Institute, Printing office, University of Berne 1993.
[3] SCHUPLER, B. - CLARK, T. - WILLlAMS, H.: A Consumer's Report on GPS Antennas. CDP Investigators Mee·
ting, October 25 1990.
Do redakce došlo: 22. 3. 1995
Lektoroval:
Ing. Georgij K~rský. CSc.•
VUGTK. Zdiby

Analýza presnosti bodového pol'a
v osi kol'aje, použitého
na projektovanie opravy kol'aje

Železničné stavitel'stvo vykonáva periodické opravy kol'aje. Opravy kol'aje predstavujú výsledok inžinierskej
činnosti, ktorá zahrňuje meranie aktuálneho tvaru kol'aje, projektovanie opravy kol'aje a opravy kol'aje automatickou strojnou podbíjačkou (ASP). Kvalita výsledku
opravy kol'aje do projektovaného tvaru závisí od presnosti opravných údajov zistených geodeticky a od samotnej opravy ASP. Projektovaná poloha kol'aje sa vytyčuje od systému vzťažných bodov - zaisťovacích značiek kol'aje v tvare stÍpikov, stabilizovaných pozdÍž železničných tratí, od roku 1992 stabilizovaných do pevných železničných objektov (trakčné stožiare, oporné
múry a pod.) [6]. Nepresnosť zaisťovacích značiek, od
ktorých sa vytyčuje projektovaná poloha osi kol'aje, sa
prenáša do údajov o oprave kol'aje. Hl'adáme preto také
pozdÍžne rozmiestnenie zaisťovacích značiek kol'aje, viazaných na metódu merania priestorového tvaru kofaje,
pri ktorých by posobenie nevyhnutných chýb polohových geodetických základov a samotného merania nevyvolalo prekročenie krajných odchýlok od vypočítaného
vzopatia, ktoré vymedzuje odborová norma [7].
Do uvádzaných výsledkov analýzy presnosti bodového pol'a v osi kol'aje je zahrnuté vzájomné posobenie
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Doc. Ing. Ladislav Bitterer. CSc.•
katedra geodézie Stavebnej fa.!<ulty
Vysokej školy dopravy a spojov v Ziline

nepresností polohových geodetických základov a prístrojového vybavenia zapojeného do merania aktuálneho tvaru kol'aje metódou dlhej tetivy (MOT).
MOT na elektrizovaných tratiach je viazaná na stabilizáciu zaisťovacích značiek kol'aje do trakčných stožiarov, ktoré sú rozmiestnené pozdÍž tratí v 60 až 70 m
odstupoch. Analýzou presnosti bodového pol'a v osi kol'aje, vytyčovaného od zaisťovacích značiek na trakčných stožiaroch, je zodpovedaná otázka, či hustota
zaisťovacích značiek stabilizovaných na trakčných stožiaroch je vhodná na projektovanie opravy kol'aje a na
vytýčenie osi kol'aje na účely opravy kol'aje ASP.
Konfrontačná
vazba geocentrického súradnicového
systému, produktu globálneho polohového systému
(GPS) a súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej dokázala rozpory v homogenite
presnosti susedných bodov trigonometrickej siete (TS)
a nastolila naliehavú požiadavku spresnenia geodetických polohových základov [3], ktoré ovplyvní technológie merania v roznych sférach inžinierskej činnosti.
Geodetická prax sa zatial' musí uspokojiť s lokálnym
spresňovaním TS a budovaním spol'ahlivých oporných
bodov metódou GPS pre inžiniersku činnost
Takýto postup sa začína uplatňovať pri tvorbe základného polohového bodového pol'a (ZPBP) pozdÍž
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železničných tratí, určeného na ďalšie zhustenie polygónmi pre účelové využitie železničnej geodézie. Vstup
do technológie tvorby opornej siete ZPBP metódou
GPS si vyžaduje prehodnotiť presnosť podobného polohového bodového pol'a (PPBP) pre účely projektovania
opravy kol'aje, v súčasnosti stanovenú na I. a 2. triedu
presnosti podl'a STN 730415.
Výsledky experimentálnych meraní naznačili hranicu
dosiahnutel'nej presnosti oporných bodov ZPBP, určených metódou GPS, charakterizovanú strednou súradnicovou chybou mvx .::50,015 m [5].
Z vrcholov polýgónovej siete pripojenej na oporné
body ZPBP, MDT sú určované súradnice zaisťovacích
značiek kol'aje, a od nich na meračskej priamke je určená poloha bodov v osi kol'aje (obr. I). Aktuálna niveleta
kol'aje sa meria geometrickou a trigonometickou niveláciou. Hl'adáme súlad medzi presnosťou polohových
geodetických základov, presnosťou meracích prístrojov
zapojených do MDT, prirodzenou hustotou zaisťovacích značiek kol'aje, obvyklým dÍžkovým rozsahom
opravných prác na trati tak, aby boli splnené kritériá
[7], vyjadrené krajnou odchýlkou medzi odmeraným
a vypočítaným vzopatím.
Dlžku polygónu zvolíme tak, aby presnosť koncového bodu v nevyrovnanom
polygóne bola v súlade
s presnosťou ZPBP (mvx = 0,015 m), na ktoré sa polygón pripojí. Presnosť vyrovnaných súradníc polygónu
použijeme na určenie presnosti zaisťovacích značiek kol'aje a bodového pol'a v osi kol'aje, použitého na projektovanie a realizáciu opravy kol'aje. Z hl'adiska požiadavky na plynulú zmenu krivosti kol'aje bola analyzovaná relatívna zmena presnosti susedných meraných
bodov. Konfrontáciou
presnosti bodov v osi kol'aje
s krajnými odchýlkami vo vzopatí stanovíme možnú
hustotu bodov, použitých na priestorovú opravu kol'aje
bez rizika nedovolenej deformácie kol'aje z titulu zvyškových chýb v geodetických projekčných podkladoch.

Apalýza odchýlok polygónov bola vykonaná v pozdlžnom a priečnom smere podl'a [4] a [2], t.j. v smere
maximálneho a minimálneho účinku odchýlok na tvar
kol'aje. Odchýlka v pozdÍžnom smere, v prípade vedenia polygónu približne rovnobežne s osou kol'aje, má

zanedbatel'ný vplyv na geometrický tvar kol'aje. V polygóne je analyzovaná:
- základná stredná pozdÍžna q a priečna odchýlka 1]
v koncovom bode,
- stredná odchýlka
Tf v strednom bode vyrovnaného polygónu,
- stredná odchýlka qV, 1]v v ktoromkol'vek vnútornom
bode vyrovnaného polygónu.
Použité boli číselné charakteristiky presnosti meraných veličín: meranie dÍžok elektronickým dial'komerným teodolitom (EDT) md = 3 + 2ppm, mw = 0,5mg,
stredná chyba centrácie me = 2 mm, presnosť ZPBP daná lnyx = 0,015 m.
Strednú odchýlku v priečnom smere 1]' v ktoromkol'vek
vnútornom bode vyrovnaného polygónu v zaokrúhlenej
hodnote 9 mm (obr. 2) možno docieliť pri l'ubovol'nej
dÍžke polygónovej strany z intervalu 200 m < d <
500 m, ak spojnice koncových bodov polygónu D <
1 000 m a ak D < 2 000 m pri 350 m < d < 500 m.
Dížky polygónových strán d "'"350 m predstavujú vol'bu stanoviska merania v každom 5-tom profile medzi
trakčnými stožiarmi. Vtedy je tretí profil zaisťovacích
značiek na trakčných stožiaroch stykovým profilom meraný z oboch susedných stanovísk. Pre vyžadovanú
presnosť polygónu v priečnom smere 9 mm, u dlhších
polygónov (D > 2000 m), d = 350 m je minimálnou
dížkou polygónovej strany. V prípade nutnosti volby
kratších polygónových strán treba dodatočne zhustiť
ZPBP polygónom s dížkami strán v rozsahu 500 až
1 000 m, alebo metódou GPS.
Odchýlka v pozdížnom smere qV sa prakticky nepodiel'a na deformácii tvaru kol'aje, v minimálnej miere na
kružnicovom oblúku. Vypočítanú maximálnu hodnotu
qV = 11 mm v stanovených tvarových hodnotách P!llygónu treba považovať za jej kritickú hodnotu, pri dlžke
strán d = 350 m qV= 9 mm.
Číselné charakteristiky
hlavných polygónov qV =
= 9 mm a '" = II mm sú použité pri analýze presnosti
zaisťovacích značiek kol'aje.

.;s,

Vel'kosť priečnej odchýlky na zaisťovacích značkách kol'aje je analyzovaná za podmienok:
- použitie EDT s parametrami
mw = 0,5mg, md ;=
= 3+2ppm,
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4. Porovnanie vzťahu krajných a empirických odchýlok
na meranom stykovom bode
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- dížky polygónov D = I 000, resp. 2 000 m,
- dížky strán polygónov d = 350 m.
Priečna odchýlka 7J je odvodená pre body odmerané
z jedného stanoviska a na styku merania z dvoch susedných stanovísk (obr. 2). Z extrémnej hodnoty priečnej
odchýlky pre zadané podmienky merania boli odvodené minimálne vzdialenosti meraných bodov v osi kol'aje
zapojených do analytického projektovania tak, aby rozdiel vo vzopiití na týchto bodoch, vyvolaný priečnou
odchýlkou, ktorej po vod je v nepresnosti bodového pol'a a v meraní, bol v súlade s normou [7] čI. 124, 125.
Pozdížna odchýlka ~ na meranom bode, použitom pri
analytickom projektovaní s ohl'adom na pomalý nárast
zmeny krivosti kol'aje, nie je významná. Vypočítaná je
s ohl'adom na hodnotenie presnosti výpočtu sledu kol'ajníc.
Výšková odchýlka r. Pri analýze presnosti merania výšok nivelety kol'aje a zaisťovacích značiek kol'aje trigonomerickou metódou boli prijaté takéto predpoklady:
- výšky polygónových
bodov sa určia v ťahoch
Dmax =2 km s d = 350 m, stredná chyba meraného
zenitového uhla mz = 0,5mg, stredné chyby odmeranej výšky prístroja a ciel'a mhp = mhe = 0,002 m. Koncové body ťahov budú pripojené na nivelačnú sieť,
- prevýšenia medzi susednými bodmi hlavného polygónu sa urči a v oboch smeroch,
- výškové meranie prebehne súčasne s polohovým meraním.
V tab. I sú zhrnuté krajné odchýlky vo funkcii stredných chýb zistené analýzou presnosti merania.

Katedra geodézie VŠDS počnúc od roku 1980 do roku
1989 dvakrát ročne merala 3,1 km úsek železničnej trate
pri železničnej stanici (žst.) Louky nad Olší a od roku
1989 doteraz 0,6 km dlhé zhlavie v žst. Louky nad Olší.
Ciel'om meraní bol o vyhotoviť projekt opravy trate (štyroch kol'ají) a zhlavia, deformovaných účinkami banskej činnosti. Za celé obdobie meraní sa vyhodnotilo
viac ako 600 priečnych, pozdÍžnych a výškových odchýlok, zistených z meraní na stykových bodoch odmeraných z dvoch susedných stanoví sk. Dížky polygónov
pozdÍž trate boli 2.4, 0,7 a 1,5 km, ked' d boli v intervale
210 m < d < 470 m a a"" 270 m a kvalitativne podmienky meraní bol i v súlade s podmienkami použitými pri
analýze presnosti merania. Stredné hodnoty, smerodajné odchýlky a maximálne hodnoty odchýlok ~, 1J a r sú
v tab. 2.
Priame porovnanie
stredných hodnot E(q), E(1J)
a E (r) s vypočítanými hodnotami odchýlok ~, 1J a r analýzou presnosti merania, nie je možné. Premeraním TS
v priestore merania, ktoré sa nachádza na podrúbanom
území, boli zistené výrazné odchýlky v polohe trigonometrických bodov. Z uvedeného dovodu sa vybudovala
miestna sieť 4-och vzťažných bodov. Presnosť bodov
miestnej siete bola stanovená strednou súradnicovou
chybou myx = 0,007 m. Ak vo výpočte odchýlok sa použijú
reálne
údaje
D = 2000 m,
d = 270 m
a mvx = 0,007 m, výsledkom budú krajné odchýlky uveden6 v poslednom riadku tab. 2.
Empiricky zistená stredná hodnota pozdÍžnej odchýlky E(;) korešponduje s hodnotou odvodenou z analýzy
presnosti merania. Vzťah priečnych odchýlok sa využije
na určenie konfidenčného koeficientu medzi analyzovanou a empiricky zistenou presnosťou:
t
a =

1J

-

E(7J) -

5,7 mm
3,2 mm

=

I8
,.

Konfidenčný koeficient ta "" 2 a krajná priečna odchýlka 7J = 12,0 mm odvodená pre d = 350 m, je použitá na výpočet minimálnej vzdialenosti bodov použitých
na analytické projektovanie opravy kol'aje.
Tab. I Krajné odchýlky bodov v osi kol'aje a zaisťovacích
značiek kol'aje [mm]
m" :$ 0,015 m
D < 2000 m, d = 350 m
mm = 0,5rn" md ~ 3+2 ppm

~

1]

r

Na stykovom bode

7,3

12,0

2,9

Merané z jedného stanoviska

5,0

3,7

3,1

Tab. 2 Číselné charakteristiky empirických odchýlok
Louky nad Olší [mm]
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Číselné charakteristiky

~

1]

r

Stredná hodnota

E

5,7

3,2

3,2

Smerodajná odchýlka

a

2,2

1,5

1,5

Emax

8,7

4,6

7,0

5,2

5,7

2,9

Maximálna hodnota
Krajné odchýlky Louky nad Olší
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5. Výpočet minimálnej vzdialenosti bod ov určených na
vytyčovanie, kontrolu smeru a nivelety koraje
Odborová norma [7] uvádza stavebné a krajné odchýlky
od projektovaného
vzoplHia. V stavebnej odchýlke
(UMS) je zahrnutá odchýlka polohy trate vo vzťahu k zaisťovacím značkám, od ktorých sa vytyčuje a nepresnosť samotného vytyčovania. Vzťah medzi stavebnou
odchýlkou a presnosťou merania všeobecne sa volí v intervale:
0,3

--UMS

~

ta

-m ~--UMS,
0,5

(2)

ta

kde obyčajne ta = 2.
PodI'a [7] čI. 129 krajná stavebná odchýlka vzdi alenosti medzi osou koI'aje a zaisťovacou značkou je 20 mm.
Presnosť vytýčenia koI'aje v priečnom smere od zaisťovacej značky na trakčnom stožiari potom má byť v intervale: 3 mm < m,p < 5 mm. Hodnota msp = 4 mm bol a
použitá pri výpočte 17 = 12 mm.
Ciel'om výpočtu je zistiť, aká može byť minimálna
vzdialenosť bodov Smin na priamej trati, v prechodnici
a kružnicovom oblúku, použitých na vytyčovanie a kontrolu priestorového tvaru koI'aje, aby stavebná odchýlka vzopatia medzi odmeraným a projektovaným vzopatím bola v súlade s krajnou odchýlkou podI'a čI. 124
a 125 odborovej normy [7], ked' štyri za sebou ležiace
body sú odmerané:
- z jedného stanoviska,
- na styku meraní je jeden bod odmeraný aj zo susedného stanoviská.
Pri výpočte použijeme priečne odchýlky zistené analýzou presnosti merania 17 = 12 mm a
2
'l~ = ~'l/2 + ms~ =
+ 42 = 5,4 mm, kde rf je
priečna odchýlka bodov odmeraných z jedného stanoviska.
Minimálne vzdialenosti kontrolných bodov musia
splniť požiadavky potrebného geometrického tvaru koI'aje, na ktorom nesmie dojsť z titulu neistoty určenia
priečneho posunu koI'aje k neprípustným lomom a prekročeniu kritéria rozdielu susedných odchýlok vzopatí.
Výpočet sa vykoná zo vzťahu (obr. 3):

b,7

b

Smin

= 2(,1f!2)

17M,

(3)

kde 17M je maximálna priečna odchýlka troch po sebe
odmeraných bodov, b = 24 m a za ,1f dosadíme prísnejšie kritérium vzopatia podI'a [7] článku 124 aa) pre
oblúk a prechodnicu. V rovnici (3) nebol použitý 2-násob ok 17M, ked'že ta'" 2 (1). S ohI'adom na vyžadované
kritérium rozdielu dvoch susedných vzopatí, výpočet
Smin je pre ,1f!2, ked' uvažujeme
s možnosťou výskytu
susedných odchýlok vo vzopatí s opačným znamienkom. Výpočet minimálnych vzdialeností bodového pol'a v osi koI'aje je uvedený v tab. 3.
Pre tri po sebe odmerané body z jedného stanoviska
je 17M = 2 rfo = 10,9 mm. Ak jeden bod bol odmeraný zo
susedného stanoviska je 17M = 17 + rfo = 17,4 mm. Hodnoty 17 = 12 mm a rfo = 5,4 mm zodpovedajú približne
dvojnásobným hodnotám priečnych odchýlok vyhodnotených z experimentálnych meraní, takže riziko prekročenia vyčíslených hodnot 17M bude blízke 5 %.
Na odvodenie minimálnej vzdialenosti bodov, ktorých výšky boli určené trigonometrickou niveláciou, sa
použili poznatky Birmana [I], ktorý uvádza krajné výš-

Obr. 3 Určenie minimá/nej vzdia/enosti bodov
odmeraných v osi koťaje

kové odchýlky po obnove koI'aje, a to 2 mm na 5 m
vzdialenosť. Minimálna vzdialenosť kontrolných bodov
bola vypočítaná zo vzťahu:
b

Smin

= ,1f!2 2(r+

5m
mLlJ = I mm 2 (2,9 + 3,1)mm= 60m,
(4)

kde r je presnosť určenia výšky na stykovom bode vo
vzdialenosti 175 m a mLlz je presnosť výšok bodov určených z jedného stanoviska merania.

Progresívny vývoj meracích prístrojov (EDl) a nová
technológia zhusťovania ZPBP (GSP) završujú snahu
na zmenu technológie opravy koI'aje z relatívneho princípu (oprava zaisťujúca plynulú zmenu krivosti kol'aje)
na absolútnom princípe (oprava do projektovaného analyticky exaktného tvaru), a to pri každej oprave koI'aje. Za týmto cieI'om treba dokázať kvalitu geodetických podklad ov splnením kritérií na dodržanie predpísaného geometrického tvaru kol'aje.
Z príspevku vyplýva, že kritériá [7] pre predpísaný
geometrický tvar koI'aje je možné dodržať aj pre perspektívnu traťovú rýchlosť V = 160 km/h na modernizovaných tratiach. Treba pritom optimalizovať zhustenie PPBP a do EDT zapojiť vybrané prístrojové vybavenie.
Použitím EDT v technológii merania dlhej tetivy, pre
V::S;160 km/h sú splnené kritériá krajných odchýlok od
projektovaného smeru a výšky koI'aje dané [7] pri zaistení polohy koI'aje zaisťovacími značkami umiestnenými na trakčných stožiaroch, ktorých vzdialenosti d", 60
až 70 m. Na meranie a vytýčenie priestorového tvaru
koI'aje na prechodnici a kružnicovom oblúku možu byť
použité všetky značky. Vzdialenosti medzi doplňujúcimi bodmi, meranými v osi koI'aje pre príslušnú traťovú
rýchlosť, sú uvedené v tab. 3. Dlhé priame úseky možu
byť merané a vytyčované z bodov v odstupoch po

Tab. 3 Minimálna vzdialenosť medzi meranými bodmi
(zaisťovacími značkami kol'aje)
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Priama trat'
V [km/hl

50
100
160

Prechodnica

a oblúk

11

2/

11

2/

131

209

9
23
33

14
36
52

1/ Meranie z jedného

stanoviska

2/ Meranie z dvoch stanovísk

T)M =

10,9 ~ II mm

T)M =

17,4 ~ 17 mm
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J 30 m, resp. 2 J O m, tj. zo zaisťovacích značiek umiestnených na každom druhom (súvislé opravy kol'aje) až treťom trakčnom stožiari (rekonštrukcia kol'aje).
Závery z analýz presnosti merania pre špecializované
využitie v železničnej geodézii, zodpovedajú súčasnému
~tavu v polohových geodetických základoch, v prístroJovom vybavení a v technológii merania.
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Klasická technológia spracovania máp pomaly, ale isto
ustupuje svoje miesto počítačovej technológii. Ak sa
pod technológiou spracovania mapy rozumie spósob,
postup, akým sa mapa vyhotovuje od jej predlohy až po
jej rozmnoženi nu, potom pod klasickou technológiou
spracovania mapy treba rozumieť najma túto postupnosť:

kopírovanie
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Lektoroval:
Ing. Ondrej Vojtičko. CSc.•
ÚGKK SR

Kombinácia počítačového
a klasického spracovania mapy
foriem krajinného krytu

fotomechanické

obzor

(skúšobná tlač) a ofsetová tlač viacfarebných
máp.

Klasická technológia spracovania mapy má vel'a variantov a obzvlášť pri spracovaní komplexných tematických atlasov obsahuje ešte celý rad ďalších operácií alebo podoperácií.

Nástup počítačov do všetkých sfér nášho života neobišiel ani kartografiu. Spočiatku sa s počÍtačmi rátalo na
"ukladanie" (zber a úpravu) informácií v jednotlivých
registroch v rámci geodeticko-kartografických
informačných systémov, neskór sa počítače začali používať
na zber a spracovanie informácií, potrebných na tvorbu
máp a v súčasnom období počítačová technológia už
obsahuje celú postupnosť etáp spracovania máp - od
zámeru (projektu), cez konštrukciu kartografických zobrazení, výber a generalizáciu prvkov obsahu, grafické
riešenie atd'. - až po rozmnoženie hotových máp. Pochopitel'ne, že počítačová technológia je tiež mnohovariantná: s digitalizáciou spravidla topografických podkladových prvkov či bez nej, so zberom údajov pre tematický obsah či s ich zaobstaraním pomocou nákupu,
s roznymi sposobmi spracovania a transformovania
údajov, s využitím značného sortimentu softveru, ktorým sa rieši spracovanie róznych druhov máp na obrazovke a na róznych d'alších vel'koformátových alebo
maloformátových,
čierno-bielych alebo farebných výstupných zariadeniach. Niektoré programy sú orientované prevažne na čiarové prvky mapy s menej dokonalým vyplňovaním areálových prvkov, iné naopak ponúkajú širokú škálu farebných riešení areálových prvkov,
ale obmedzené možnosti konštrukcie a sortimentu čiarových prvkov.
. Vybavenosť počítačmi pracovísk, ktoré robia mapy,
Je však nerovnomerná, má róznu úroveň a ešte nie je ce-
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loplošná. vývoj ale pokračuje a možno predpokladať,
že čoskoro sa počítačová technológia rozšíri vo vačšej
miere a že sa vyrovná klasickej technológii spracovania
máp. Niektoré klasické etapy už může eliminovať, ale
sú aj také, v ktorých ešte nedosahuje kvalitu a úspornosť klasickej technológie. Z hl'adiska formátu počítačové technológie asi nedosiahnu možnosti klasickej
technológie spracovania máp, obzvlášť nástenných, ale
to sa sotva bude považovať za nedostatok: skůr zaniknú
nástenné mapy v ich dnešnej podobe a zamenia sa zvačšeným priemetom napr. aj z monitoru počítača.
Nástup počítačovej technológie spracovania máp prináš a so sebou podstatné zmeny nielen v myslení a skúsenostných návykoch kartografov, ale aj v ich profesijnej štruktúre. Niektoré profesie, ako napr. kartografické kresličky, donedávna tak typické pre každé kartografické pracovisko, čo do počtu sa postupne redukujú až
miznú, prípadne z niektorých sa stávajú počítačové
operátorky. Redukujú sa, transformujú sa, alebo tiež
miznú aj donedávna hojné špecializované kartografické
pracoviská, pretože sa ukazuje, že mapy sa dajú tvoriť,
spracúvať, upravovať a rozmnožovať prakticky v l'ubovol'nej organizácii alebo inštitúcii, ktorá má počítače.
Finálne rozdiely závisia hlavne od dvoch činitel'ov: od
stupňa vybavenia počítačového pracoviska softverom
a hardverom na kartografické výstupy a najma od stupňa počítačovo orientovaných kartografických znalostí
zúčastnených odborníkov: kartografov, geografov, geológov, geofyzikov, hydrológov, meteorológov, pedológov, botanikov, ... , štatistikov ap.
Niektoré zvláštnosti možno ilustrovať na príklade
spracovania mapy foriem krajinného krytu.
3. Charakteristika spracovania mapy foriem krajinného
krytu
Mapa foriem krajinného krytu sa vytvára v rámci programu Európskej únie (EÚ) CORINE (Coordination of
Information on the Environment),
ktorý sa skladá
z projektov Biotopes, Corinair a Land Cover [2]. Ciel'om celého programu je vytvoriť informačný systém
o stave životného prostredia v krajinách EÚ. Realizácia
programu sa začala v roku 1985 a po jeho rozšírení aj
na krajiny strednej a východnej Európy sa ho od roku
1992 zúčastňuje aj Česká republika (ČR) a Slovenská
republika (SR). Konkrétne práce na projekte CORINE
Land Cover sa v ČR a v SR rozbehli až v roku 1994
a zabezpečuje ich firma GlSAT (ČR) a Geografický
ústav SAV (SR).
Hlavná úloha projektu CORINE Land Cover je tvorba digitálnej bázy údajov o formách krajinného krytu.
Jednou z ďalších úloh je aj tvorba mapy foriem krajinného krytu Európy v mierke 1:100000, zobrazujúca
triedy krajinného krytu v ich klasifikácii do 3. rádu, s
jednotnou legendou a v Gaussovom-Kriigerovom
zobrazení - ako topografická mapa. Malo by to byť zatial' najrozsiahlejšie mapové dielo, vytvorené využitím
údajov dial'kového prieskumu Zeme (DPZ), získaných
z kozmických nosičov (najma LANDSAT a čiastočne
SPOT). Na spracovanie tohto diela je dohodnutá jednotná metodika, ktorá pozostáva z 5 etáp [I]:
- prípravné práce,
- vytvorenie farebných syntéz z digitálnych kozmických obrazových záznamov,

CORINE Land Cover
Legenda pre mapu krajinného krytu
v mierke 1 :50 000
1 URBANIZOVANÉ A TECHNIZOVANÉ AREÁLY
1.1 Urbanizovaná (mestská) zástavba
1.1.1 Súvislá mestská zástavba
1.1.1.1 Súvislá mestská zástavba
1.1.2 Nesúvislá mestská zástavba
1.1.2.1 Nesúvislá zástavba 5 viacbytovými domarni
prevažne bez záhrad
1.1.2.2 Nesúvislá zástavba s rodinými domarni
50

záhradami

1.1.2.3 Nesúvislá zástavba s rozptýlenou zeleňou
1.2 Priemyselné. obchodné a dopravné areály
1.2.1 Priemyselné a obchodné areály
1.2.1.1 Priemyselné a obchodné areály
1.2.1.2 Areály špeciálneho významu
1.2.2 Cestná a železničná sieť a pril'ahlé areály
1.2.2.1 Cestná siet a prirahlé areály
1.2.2.2 Železničná siet a prirahlé areály
1.2.3 Areály prístavov
1.2.3.1 Komerčné, rybárske a námorné prístavy
1.2.3.2 Riečne a jazerné prístavy
1.2.3.3 Lodenice
1.2.3.4 Športové a rekreačné prístavy
1.2.4 Areály letísk
1.2.4.1 Letiská 5 umelým povrchom pristávacej dráhy
1.2.4.2 Letiská s trávnym povrchom pristávacej dráhy
1.3 Areály ťažby. skládok a výstavby
1.3.1 Areály ťažby nerastných surovín
1.3.1.1 Povrchové bane
1.3.1.2 Kameňolomy
1.3.2 Areály skládok (smetiská)
1.3.2.1 Skládky pevného odpadu
1.3.2.2 Skládky tekutého odpadu
1.3.3 Areály výstavby
1.3.3.1 Areály výstavby
1.4 Areály umelej (nepol'nohospodárskej) zelene
1.4.1 Areály mestskej zelene
1.4.1.1 Parky
1.4.1.2 Cintoríny
1.4.2 Areály športu a zariadení vol'ného času
1.4.2.1 Športoviská
1.4.2.2 Areály oddychu

1 URBANIZOVANÉ A TECHNIZOVANÉ AREÁLY - spolu 231ried
2 POlNOHOSPODÁRSKE AREÁLY . spolu 20 Iried
3 LESNÉ A POLOPRíRODNÉ AREÁLY - spolu 251ried
4 ZAMOKRENÉ AREÁLY - spolu 71ried
5 VODY - spolu 71ried
Obr. 1 Klasifikácia tried krajinného krytu pre mapu
v mierke 1:50000, ktorá sa vytvára v rámci projektu
CaR/NE Land Cover. Klasifikácia pozostáva z 5 tried
1. rádu a 82 tried 4. rádu. Na ilustraciu sa podrobne
uvádza len časť klasifikacie

- vizuálna interpretácia farebných syntéz,
- digitalizácia výsledkov interpretácie,
- vytvorenie bázy údaj ov informačného systému.
Možno, že niekoho udiví prečo je interpretácia farebných syntéz vizuálna, a nie automatická. Žial', situácia
v DPZ je zatial' taká, že automaticky sa dá relatívne
spol'ahlivo interpretovať len asi 10 až 15 foriem krajin-
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ného krytu, nie však rádovo okolo 40, čo si vyžaduje
mapa v mierke I: I00 000.
V niektorých krajinách, v ktorých je záujem a medzi
ktoré patrí napr. aj SR, ČR, Maďarsko a Pol'sko, vytvára sa aj mapa mierky 1:50000, zobrazujúca formy krajinného krytu až do 4. rádu, so zobrazením a s kladom
listov ako topografická mapa a s individuálne stanovovanou, resp. skupinovo (medzištátne) dohodnutou legendou. Pretože počet jednotlivých foriem v legende
tejto mapy už presahuje 80, ich kartografické vyjadrenie sa ukazuje ako jeden z najzložitejších problém ov.

Jednou z ciest pri hl'adaní najvhodnejšieho vyjadrenia
by bolo využitie na mape takej farebnosti a takej obrazovej štruktúry, akú ponúkajú farebné syntézy kozmických sním ok. To by však nebola mapa, ale iba do mapového zobrazenia trans formovaný obraz kozmických
snímok, ktorý by poskytoval jednotlivé formy krajinného krytu spojito, tak ako snímka.
Druhou cestou, použitou v našom prípade, bol o využitie areálov jednotlivých foriem krajinného krytu po
ich vizuálnej interpretácii a súčasne po ich okontúrovaní. Tým sa ďalší postup priblížil ku klasicky známemu
postupu grafického vyjadrenia areálovej mapy.
Ťažiskovými boli dva problémy:
I. Jednoznačná identifikácia jednotlivých foriem krajinného krytu na snímkach. Na tento účel bol i potrebné r6zne testovacie a kontrolné terénne práce.
D61ežitým bolo aj vypracovanie rozšírenej klasifikácie foriem krajinného krytu pre mierku I :50 000 a vypracovanie interpretačného kl'úča. Ťažisko tohto problému bolo v oblasti DPZ, geografie, botaniky, pol'nohospodárstva,
lesníctva a vo viacerých ďalších
oblastiach.
2. Ťažiskovým kartografickým problémom bolo priradenie farieb a konkrétnych grafických vzoriek každej
klasifikovanej forme krajinného krytu - každej jednej plošnej jednotke mapy.
Ak ostaneme v kartografii, potom možno konštatovať, že pri riešení tohto druhého problému má kartograf
spravidla dve východiská: klasifikáciu foriem krajinného krytu a vybavenosť pracoviska, či počítačového zariadenia, vhodnými grafickými prostriedkami. Vypláca
sa aj tretie východisko: erudovanosť - tak kartografická, ako aj počítačová.
Klasifikácia foriem krajinného krytu pre mierku
I :50 000 bola odsúhlasená štyrmi štátmi: Pol'sko, Maďarsko, ČR a SR. Časť klasifikácie sa ilustruje na obr.
I. Z tejto klasifikácie je jasné ako sa rozlišujú triedy I.,
2., 3. a 4. rádu a čo znamená termín "forma krajinného
krytu". V klasifikácii je d61ežitý jej rozsah a usporiadanosť, t.j. počet jednotiek a sp6sob ich zoradenia do
tried, podtried atď. Ďalej je d61ežitý charakter klasifikačných jednotiek
- ich významová rozlíšitel'nosť
(miera príbuznosti či rozdielnosti). Na základe týchto
kritérií možno jednotlivým jednotkám - formám krajinného krytu priradiť kartografické vyjadrovacie prostriedky, v našom prípade
farby a vzorky. Pri
čierno-bielom riešení sa problém zužuje len na kartografické vzorky (štruktúrne rastre))).
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Tak pre výber farieb, ako aj pre výber vzoriek sa dá dostatočne spol'ahlivo opierať o zásadu asociatívnosti,
podl'a ktorej sa každej forme krajinného krytu priraďuje taká vzorka (vrátane farby), ktorá je v rámci existujúcej klasifikácie najviac asociatívna každej klasifikačnej
jednotke. Táto zásada platí v kartografii vo všeobecnosti, teda nielen pre formy krajinného krytu. Pod asociatívnosťou treba pritom rozumieť: "mimovol'né združovanie obsahov vedomia na základe určitých podmienok" (filozofické chápanie) [4] alebo "spojitosť, súvislosť, ktorá vzniká za daných podmienok medzi dvoma
alebo viacerými psychickými javmi: pocitmi, vnemami,
predstavami, ideami ap." (psychologické chápanie) [5].
Pre kartografiu z toho vyplýva taká vol'ba vyjadrovacích prostriedkov, na základe ktorej sa ich formálna
(vzhl'adová, výzorová) stránka rozlišuje tak, ako sa rozlišuje ich obsahová (pojmová) stránka v našom vedomí.
Táto formulácia zásady asociatívnosti v kartografii je
dosť málo exaktná, a preto dovol'uje vel'mi široké možnosti výberu vyjadrovacích prostriedkov na kartografické vyjadrenie - od vyslovenej konvečnosti až po úplnú
podobnosť. O správnosti volby vyjadrovacieho prostriedku rozhoduje vždy naše myslenie, ktorému nie je
cudzí aj návyk: ak pri čítaní mapy výzor, vonkajší
vzhl'ad mapového znaku neprekáža, ale naopak pomáha myšlienkovému narábaniu s obsahom pojmu, potom
hovoríme, že mapové vyjadrenie je asociatívne. Samozrejme, že miera asociatívnosti závisí od predstavivosti
a ďalších myšlienkových schopností každého jednotlivca. Preto je r6zna u r6znych l'udí. Možno však predpokladať, že určité vzdelanostné alebo profesijné skupiny
majú približne rovnaké asociatívne schopnosti. Ak ich
dostatočne poznáme, m6žeme s úspechom riešiť túto
zdanlivo ťažko riešitel'nú "rovnicu s viacerými neznámymi".

Zásada asociatívnosti sa v danom prípade (obr. 1)
uplatní takto:
- Na mapové vyjadrenie tried I až 5 sa zvolia farebné
tóny: trieda I - sivočervená, trieda 2 - sivobledohnedá, trieda 3 - bledozelená, trieda 4 - zelenobelasá a trieda 5 - belasá. Žial', názvy, slovné pomenovania miešaných farieb zaostávajú za ich skutočným výzorom, a preto je ťažké vyvolať podl'a nich
správnu predstavu. O asociatívnosti farieb pre triedy
3, 4 a 5 azda niet pochýb, možno aj pre triedu 2, ale

') Termín "štruktúrne rastre" je už dlho zaužívaný v kartografickej
praxi. S prehlbovaním kartografického poznania sa však prišlo k zá-
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veru, že všetky rastre, používané v kartografii, sú vlastne štruktúrne. Aj pravidelné bodové, čiarové, čí "krížové" rastre majú svoju
štruktúru - zloženie a usporiadanie. A ak sú všetky rastre štruktúrne, potom zaniká potreba označovať ich týmto prívlastkom. Problém je však v inom. Rastre sa póvodne v kartografii používali
najma na vyjadrenie percenta farby - či už na miešanie odtieňov,
alebo na samostatné vyjadrenie kvantitatívnych údajov nejakého
javu. Preto sa zámerne volili také rastre, ktorých elementy (čiary,
bodky) boli dostatočne indiferentné voči významu zobrazovaného
javu. Avšak pri skúmaní grafických výrazových prostriedkov mapy
z jazykového hl'adiska sa zistilo, že grafické elementy rastrov v kartografíi majú vel'kú vyjadrovaciu rezervu vo využívaní róznych tvarov. Pre ne sa zaviedol termín "vzorkové rastre", alebo "kartografické vzorky". Tieto termíny treba brať ako "pracovné" dovtedy,
kým sa nenajdú lepšie, výstižnejšie, ktoré sa zaradia do systému
kartografických termínov s dlhodobejšou platnosťou.
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pri vol'be tónu pre tiedu I sa treba spoliehať na návyk, pretože najasociatívnejšia
farba - sivá - po
experimente v mierke 1:50 000 [2] sa ukázala ako málo vhodná na dostatočné odlíšenie od ostatných tried
foriem krajinného krytu. Na mape získame tieto základné farebné tóny buď miešaním percentuálnych
hodnot rastrovaných ploch podl'a potrieb počítačom
riadenej farebnej tlačiarne, resp. podl'a zásad stabilizovaného štvorfarebného ofsetu (pre ktorý možno
využiť aj počítačom poskytované gradačné rastre pozri obr. 2), alebo tieto základné tóny možeme získať ako plné plochy piatich farieb, ak je to z organizačných (technologických) alebo finančných dovodov efektívnejšie. V našom prípade vystačíme so
štyrmi plošnými farbami, pretože farbu pre triedu 4
(zamokrené areály) možno získať naložením v tlači
farieb pre triedu 2 a 5.
- Na mapové vyjadrenie jednotlivých foriem krajiny
(t.j. jednotiek 4. rádu, ktoré sú vlastne konkretizáciami jednotiek 3. rádu) sa použili kartografické vzorky
(vzorkové rastre, alebo štruktúrne rastre). Zásada
asociatívnosti sa uplatnila pri vol'be grafických motívoy týchto vzoriek (obr. 3). V terminológii mapového
jazyka predmetom vol'by sú "mapové grafémy", ktoré zaberajú určitý elementárny (grafematický) priestor, majú určitý sposob usporiadania, hustotu, textúru a ďalšie vlastnosti (charakteristiky) získané pomocou morfografických (znakotvorných) operácií.
- Na mapové vyjadrenie podtried, t.j. jednotiek 2. rádu (napr. 1.1, 1.2, 1.3 a 1.4 a analogicky podtried
v ďalších triedach) sa zvolia buď odtiene v rámci základného farebného tónu príslušnej triedy, alebo, čo
bolo aj v našom prípade výhodné, zvolí sa farba kartografických vzoriek tých foriem krajinného krytu,
ktoré tvoria konkrétne podtriedu napr. 1.1, 1.2, 1.3,
1.4 v prípade 1. triedy. Aby vol'ba asociatívneho zelenkavého odtieňa pre podtriedu 1.4 (zeleň v urbanizovaných areáloch) nebol a sťažená či nemožná, treba už základný tón plošnej farby pre I. triedu voliť
s ohl'adom na farby vzoriek jednotlivých skupín foriem krajinného krytu. Analogicky sa postupuje
s rozlíšením podtried v triedach 2 až 5. V prípade
vzorkových rastrov možno prakticky vystačiť so štyrmi čiarovými farbami, pretože počet podtried v jednej triede neprevyšuje 4 (spolu je ich 15) a vzájomná
kombinovatel'nosť rastrových farieb (foriem) s plošnými farbami (tried) dovol'uje získať prijatel'né "odtiene" pre jednotlivé podtriedy. Samozrejme, že to
nie je také l'ahké, ako sa na prvý pohl'ad zdá, pretože
vel'mi záleží na hustote čiarového rastra a na výraznosti jeho farby.
Celkový počet farieb mapy je potom nasledujúci:
- buď 4 (podl'a zásad stabilizovaného štvorfarebného
ofsetu, alebo podl'a použitej počítačovej tlačiarne),
- alebo 10 (z čoho vyplýva aplikácia klasickej ofsetovej tlače): 4 plošné farby pre 5 základných tried foriem krajinného krytu, 4 čiarové farby pre 15 podtried a zároveň skupín vzorkových rastrov, + I farba
pre popis a + I samostatná farba pre kontúry areálov foriem krajinného krytu. Toto riešenie má vel'kú
výhodu v mobilnosti zásahov do jednotlivých farieb
po nátlačkoch, alebo pri využívaní roznovariantných
výstupov.
Vzhl'adom nato, že všetky areály na každom mapovom liste sú digitalizované (pozri 4. etapu jednotnej

Obr. 2 Gradačné rastre poskytované počítačom
(v prostredí Windows)

metodiky), nie je problém vyhotoviť na plottri dostatočného formátu litografické masky v pozitívnej alebo negatívnej podobe - pre prípad, že by sa použili vzorkové rastre vo formáte celého listu mapy. Je však možné
použiť aj postup, pri ktorom sa vzorkové rastre vyhotovia len v takom plošnom rozmere, aký si vyžaduje vel'kosť areálu, ku ktorému patria. Rastre sa vytlačia počítačovou tlačiarňou na priezračnú, prípadne na adhéznu
strippingovú fóliu pozitívne alebo negatívne, stran ov o
správne alebo stranovo obrátene, a potom sa na priesvitnom stole priamo vlepujú (alebo adhézne prilipnú
aj bez lepidla) do jednotlivých areálov alebo do skupín
areálov na povrch fólie vo vel'kosti mapového listu, ktorá je naložená na kontúry. Tento postup je výhodný
najma vtedy, ak kontúry areálov nie sú príliš zložité
a drob no kl'ukaté. Tak možno vyhotoviť vlastne tlačový
podklad každej jednotlivej farby mapy, čo znamená, že
sa celá technológia maže zaobísť aj bez klasického fotografického a kopírovacieho procesu.

Pri tvorbe mapy krajinného krytu vznikala potreba brať
ohl'ad na niektoré termíny, ktoré majú v jednotlivých
styčných oblastiach (kartografia, počítačové technológie a DPZ) rozny obsah.
V kartografii dobre vieme, čo znamená termín "raster". Je to: 1. optická pomocka na rozloženie tónu alebo poltónu na rastrové elementy pre potreby tlače,
2. výsledok takéhoto rozloženia. Z neho je odvodený
proces a termín "rastrovanie". V počítačovej technológii spracovania máp je frekventovaná dvojica termínov:
"vektorizácia" a "rastrovanie", pričom toto počítačové
rastrovanie znamená usporiadanie rastrových údajov
o kartograficky zobrazovanej realite do určitých mriežok, alebo sietí s trojuholníkovým, štvorcovým, obdÍžnikovým alebo iným vhodným tvarom buniek (pixelov
ap.). Pri klasickom spracovaní mapy sa používa termín
"typovanie písma", čo je redakčný úkon, identifikujúci
písmo súčasne s jeho vel'kosťou a ďalšími typografickými charakteristikami
(polotučné, obyčajné, preložené
ap.). Pri počítačovom narábaní s písmom sa používajú
úplne nové termíny, napr. font a tág. Font je sumárny
názor pre druh a vel'kosť písma, tág je sumárny názor
parametrov, ktoré udávajú polohu textovej jednotky
v dvojrozmernej ploche zvoleného formátu.
V súvislosti s grafickou semiotikou sa ešte nestihli
v kartografii dobre udomácniť také termíny ako napr.
"textúra" Gedna z vlastností grafickej štruktúry), či
"vzorka" (náš preklad z anglického "pattern") a už sa
dostávajú do opozície s rovnomennými termínmi v oblasti DPZ. Textúra v DPZ je plošná premenlivosť
v usporiadaní tónu na snímke, reprezentujúca objekty
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Typ vzorky reprezentuje triedu - v našom prípade krajinného krytu. Typ vzorky je určený signifikantnými
vzhl'adovými charakteristikami objektov krajiny, prejavujúcimi sa na snímke charakteristickými vzorkami akceptovatel'ne homogénnymi, ktoré sú tvorené najmenej
dvoma textúrami [3].

Ako vidno z uvedeného príkladu, klasická kartografická technológia, hoci je viacvariantná, nie je ešte prežitá,
aby sme sa s ňou museli rozlúčiť. Konkuruje jej počítačová technológia spracovania máp, ktorá úspešne zjednocuje predtým ťažko zlučitel'né cykly zberu, spracovania a kartografického vyjadrenia róznorodých údajov
o prírode a spoločnosti - najma po ich rozšírení na
enormné množstvá. Kým sa nevyriešia určité nevýhody
počítačov, napr. tie, ktoré sa týkajú vačších formátov,
lacnejšej a kvalitnejšej mnohofarebnej tlače aj vačších
nákladov, a niekedy aj časovo-finančných, organizačných a ešte niektorých iných nárokov, bude rozumné
využívať kombinácie klasickej kartografickej a počítačovej technológie. Na tento účel je treba viac rešpektovať vznikajúcu situáciu a jej trendy: kartografi by sa
mali viac zaujímať o počítačové spracovanie máp, pretože sa do tohto procesu "tlačia" iní, alebo by mali
aspoň spolupracovať a tak pósobiť na odborníkov, ktorí
vyhotovujú mapy pomocou počítačov, aby tÍto tvorili
profesionálne kvalitné mapy nielen z hl'adiska svojej
profesie, ale aj z kartografického hl'adiska. Nie je to
zbytočná obava. Poznatky, prezentované na kartografických konferenciách potvrdzujú, že s pomocou počítačov sa už vyhotovilo vel'a "úbohých" máp.
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Obr. 3 Časť vzorkových rastrov pre mapu krajinného krytu
v mierke 1:50 000. Zvačšene sa uvádzajú základné
grafické jednotky každého rastra - mapové grafémy

alebo skupiny objektov zemského povrchu, ktoré sú príliš malé na to, aby mohli byť rozlíšené jednotlivo [3].
Vzorka v DPZ je priestorové usporiadanie objektov, reprezentované na snímke róznymi textúrami. Niekol'ko
textúr vytvára vzorku, a preto sa rozlišujú typy vzoriek.
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Pro příští GaKO připravujeme
publikaci některých příspěvků, které budou předneseny na blížící se 11. kartografické konferenci
(Bratislava, říjen 1995).
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Automatizace obnovy map
katastru nemovitostí

Ing. Oldřich Katka,
Katastrální úřad v Pardubicích

Obnova map katastru nemovitostí se provádí ze dvou
důvodů: je potřebná jednak u mapových listů fyzicky
poškozených, jednak - a to ve většině případů u mapových listů zachycujících intravilán s bohatým
obsahem, do nichž byly v průběhu údržby doplňovány
rozsáhlé, v některých místech opakované změny. Listy
k obnově vybírá příslušný katastrální úřad ve spolupráci a za pomoci Zeměměřického a katastrálního inspektorátu. Do roku 1993 byla obnova map katastru nemovitostí v plném rozsahu prováděna klasickým způsobem: ruční rytinou čar, značek i číslic podle originálu
mapy, podloženého pod rycí vrstvu na prosvětlovacím
stole. Obnovovat tímto způsobem listy, do nichž byly
v rámci údržby doplňovány parcely o výměře někdy řádově pouhých několika m2 s parcelními čísly, zaznamenávanými kam se dalo, bylo zvláště v intravilánu měřítka 1:2880 pracné, namáhavé pro oči a výsledek nebyl
občas plně uspokojivý. Používané rycí vrstvy mění během práce rozměr, zejména při dlouhodobém působení
blízkého světelného zdroje, a dochází tak k postupnému posunu rycí vrstvy proti předloze. Jestliže jsou čáry
lineamentu v různých směrech ryty s časovým odstupem, může dojít k deformaci polohy hranic v rámci jedné parcely, která již ovlivní její výměru. Přitom nebereme v úvahu nepřesnosti, způsobené lidským faktorem
- omezenou schopností lidských očí a rukou, únavou
při mnohahodinové práci na prosvětlovacím stole. Proto jsme se čas od času setkávali i s kritickými připomínkami. V každém případě - i při snaze o co nejkvalitnější výsledek - při obnově mapy pouze v grafické
podobě jsme stále závislí na kvalitě nosiče informace
a nevyhnutelně dochází ke ztrátám a zkreslení informace.
Ke konci roku 1993 se v České republice objevil programový systém CLASSMATE (nazývaný často podle
firmy MABUL IMAGING
SYSTEMS krátce "Mabul"). Systém obsahuje část určenou pro automatickou
vektorizaci rastrových souborů, která byla zakoupena
pouze pro pracoviště střediska centrálních databází Zeměměřického úřadu (SCD ZÚ) v Praze a část pro editaci (ruční vektorizaci), která byla pořízena pro všechny
katastrální úřady I. typu (KÚ I) v České republice. Školení o systému CLASSMATE jsem se účastnil v prosinci 1993, kdy se uvažovalo o jeho použití při naplňování
Základní báze geografických dat (ZABAGED). Jeho
původním určením však byla tvorba map velkých měřítek, a proto se systém nabízel také pro využití při obnově map kat astru nemovitostí.
2. Práce prováděné při obnově map v SCD ZÚ v Praze
Skenování obnovovaných mapových listů v SCD ZÚ se
provádí z PET-fólií na válcovém skeneru s rozlišovací
schopností 600 dpi. (V budoucnosti bude možno využívat skener s 1000 dpi.) Termin dodání listů ke skenování je předem dohodnut a vzhledem k dobré vzájemné

spolupráci si můžeme listy týž den odvézt zpět a neprodleně vrátit na katastrální úřady.
Soubory skenovaných dat jsou potom v ZÚ automaticky vektorizovány s pomocí programového systému
CLASSMA TE - částí pro automatickou vektorizaci.
Výsledkem
skenování a automatické
vektorizace
v SCD ZÚ je rastrový soubor a vektorové soubory (čarový a slučkový). Vektorové čarové soubory z automatické vektorizace jsou pochopitelně neúplné a obsahují
chyby, jejichž počet je úměrný kvalitě a hustotě kresby
skenovaného originálu. V extravilánech a řídkých intravilánech je výsledek téměř bezvadný, ale v hustých intravilánech, zvláště tam, kde se parcelní čisla a mapové
značky dotýkají kresby polohopisu nebo ji překrývají,
není program schopen rozlišit, o který prvek mapového
obsahu se jedná. V mimořádně nepřehledné situaci se
o vektorizaci ani nepokouší a uvnitř intravilánu se pak
objevují nevektorizované prostory. Kompletnost vektorových čarových souborů lze samozřejmě ovlivnit nastavením parametrů programu, existuje však určitá optimální hranice, za kterou pracnost začne neúměrně narůstat a kvalita výsledku se již příliš nezlepší. Pro nás
jsou zcela vyhovující čarové soubory v té podobě, v jaké nám byly dodávány z listů zpracovávaných v poslední době. Navíc lze předpokládat, že s přibývajícími zkušenostmi s vektorizací se výsledky dále zkvalitní.
Kvalita výsledků vektorových slučkových souborů
není přes veškeré úsilí valná, coz vyplývá z charakteru
listů určených k obnově a z toho, že se slučky vyskytují
hlavně v intravilánech, v největším počtu pak v hustých
intravilánech, kde se jako slučky načtou průsečíky čar
polohopisu s parcelními čísly a mapovými značkami,
naopak existující slučky se často nenačtou.
Čarové soubory vytvořené při automatické vektorizaci jsou dále opravovány a doplňovány prostřednictvím
části programového systému CLASSMATE, určené pro
editaci. Protože tento systém je méně známý, zmíním se
o něm podrobněji.
3. Programový systém CLASSMATE
vektorizaci

pro ruční

Systém umožňuje zejména:
- vstup dat (konverzi) z vnějších rastrových formátů
(TlFF, PIC, RLC) nebo vektorového formátu DXF,
- afimní transformaci vektorových dat z lokálních souřadnicových systémů do zvoleného geodetického systému,
- editaci výřezu mapy rozsahu zvoleného s automatickým posouváním, které se nenaruší ani zvětšováním
a zmenšováním obrazu, vyvoláním detailu nebo použitím funkce umožňující rychlou orientaci v mapovém listu,
- zobrazení nebo potlačení znázornění polohy lomových bodů křížky (zobrazení potřebné při editaci,
potlačení výhodné při kontrole),
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- zobrazení nebo potlačení vektorů (potlačení je někdy potřebné pro zevrubnější zkoumání nejasných
partií rastru tam, kde prvky obsahu mapy při skenování splynuly),
- atributaci pro rozdělení jednotlivých prvků obsahu
mapy do vrstev a práci s vrstvami (je možné upravit
obrazovkové menu pro práci s nejčastěji používanými atributy),
- vytváření zvláštních vektorových souborů pro práci
s automaticky načtenými nebo při editaci doplňovanými slučkami (tilda),
- vytváření zvláštních vektorových
s automaticky načtenými čísly,

souborů pro práci

- práci s bodovými prvky, symboly, texty,
- použití skupinových funkcí pro hromadné zpracování velkých částí vektorových souborů (rušení vybraných prvků, atributace, kopírování a přesunování
prvků do nových souborů) s výběrem určených
prvků pomocí oken či polygonů (uvnitř i vně),
- spojování různých vektorových souborů do souboru
jediného, a to bud' různých souborů (vrstev), náležejících k jednomu mapovému listu, nebo sousedních
mapových listů,
- tvoření rastrového souboru podle daného vektorového souboru,
- kontrolní funkce (kontrola uzavřenosti
- průběžné
editace,

ukládání

vektorových

parcel),

souborů v průběhu

- průběžný záznam činnosti práce operátora umožňující dodatečnou analýzu činnosti programu [I].
Nejpoužívanější částí systému CLASSMATE při obnově map katastru nemovitostí je vektorový editor.
Umožňuje pracovat s liniemi, oblouky, polygony, čísly,
texty, symboly a bodovými elementy a provádět atributací prvků. Při editaci se nad rastrem doplňuje a opravuje vektorový (čarový) soubor, vzniklý při automatické
vektorizaci. Pracuje se s jednotlivými vektory, nebo
s vektorovými útvary (figures), které sestávají ze segmentů či oblouků, ležících vždy mezi dvěma intersekcemi (uzlové body). Maximální možnou blízkost sousedních bodů lze měnit volbou snapovacích parametrů, je
možné nastavit požadovanou šířku linie, aby byla přehledně posazena na čáře rastru. Funkce editoru umožňují rychlou a pohodlnou práci s čarovou kresbou zejména doplňování nových linií (kružnic, oblouků)
a rušení nevhodné kresby, změnu polohy bodů, ležících
na liniích, rychlé rušení nevhodně umístěných bodů, intersekcí a čarových prvků (obvykle se vyskytujících jako výsledek automatické vektorizace v hustých intravilánech), vkládání bodů dovnitř existujících linií a rozdělování linií intersekcemi. Obdobně jako s vektory se
pracuje s bodovými prvky (umísťování, přesunování,
rušení ve vektorových souborech). Trochu problematické je použití funkce zajišťující pravoúhlost budov (kterou lze využít jen u obrazců, ve kterých se nevyskytují
uzlové body) - je snad vhodné u budov moderních, ale
poněkud riskantní ve starší zástavbě.
Pomocí automatického posunu okénka (s překrytem
cca 10 %) o rozměru odpovídajícímu zvětšení z = I, při
kterém je zaručena nezkreslená poloha vektorů vzhle-
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dem k rastru, se při editaci postupně zpracuje celý mapový list. Při editaci je zjištěna a opravena každá nepřesnost v poloze vektorových čar proti rastrové předloze - síla čar je volena tak, aby bylo zřetelně patrné
posazení čáry na osu rastrové linie.
Je možné vytvářet knihovny symbolů (složených
z vektorových elementů) a umísťovat symboly do vektorových souborů. Polohu nevhodně umístěných symbolů
lze opravovat, nebo symboly rušit. Tuto možnost prakticky využíváme omezeně, jde-Ii nám o co nejpřesnější
umístění symbolů vzhledem k rastru, které je nutné provádět již při editaci (body bodových polí, kilometrovníky, technické objekty a jiné polohově přesně určené
prvky situované nezávisle na čarové kresbě). S ostatními mapovými značkami pracujeme v systému KOKEŠ,
kde byla knihovna značek i čar již zpracována v souladu s našimi technickými normami.
Lze také vytvářet knihovny textových fontů (jako vektorové soubory) a pracovat s texty - určovat parametry
textu (výšku, umístění vzhledem k linii, barvu, fonty,
směr popisu), umísťovat, měnit, přesouvat a rušit texty
ve vektorovém souboru. Platí zde však totéž, co při práci s mapovými značkami - práce s texty je výhodnější
v systému KOKEŠ, kde již byla knihovna fontů vytvořena podle našich potřeb.
Při obnově map nevyužíváme ani možnost práce se
slučkovými soubory. Soubory, vytvářené při automatické
vektorizaci, zejména v hustých intravilánech, obsahují
příliš mnoho chyb, a proto jsou opravy časově náročnější než doplnění sluček zároveň s dalšími mapovými
značkami v systému KOKEŠ. Proto jsou slučkové vektorové soubory před započetím editace zrušeny. Z různých důvodů se ukázalo, že ani vytváření slučkového
souboru během editace není výhodné.
Odzkoušeli jsme funkcí pro rozlišování číslic. Vzhledem k charakteru listů, předávaných k obnově, nebyl přes pokusy s nastavováním různých parametrů - výsledek úspěšný. V nejlepším případě se bezvadně načetlo cca 50 % číslic, což znamenalo jen asi 10 % bezchybných kompletních čísel. Platí zde totéž, co při opravách
slučkových souborů - opravy jsou náročnější než doplnění čísel v systému KOKEŠ.
Některé funkce, které programový systém CLASSMATE obsahuje, nejsou při obnově map katastru nemovitostí využívány, mohly by se však uplatnit při zpracování digitální katastrální mapy (dodržení struktury,
výstupního formátu). To se týká především atributace,
skupinových operací a kontrolních funkcí.
Velkou předností programového
systému CLASSMATE je rychlé zaškolení obsluhy - pro editaci je nutné znát opravdu jen minimální počet funkcí.

Po celou dobu editace pracujeme se soubory ve vnitřním formátu CLASSMATE s body v přístrojových souřadnicích (skeneru). Tato skutečnost editaci nijak neovlivňuje. Před přechodem
do systému KOKEŠ,
v němž probíhá další zpracování, je nutno provést konverzi vektorového souboru do textového tvaru. vtx. Aby
prvky doplňované v systému KOKEŠ (čísla, značky)
měly při konečném grafickém výstupu mapového lístu
požadované rozměry, provádíme před započetím prací
v systému KOKEŠ afinní transformaci souborů ze systému přístrojových souřadnic do systému souřadnic,
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odpovídajících měřítku mapového listu (vztažné měřítko pro systém KOKEŠ). Jako body transformačního
klíče používáme rohy mapových listů. Výchozí jsou jejich přístrojové souřadnice, cílem je pro dekadické měřítko souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), pro měřítko 1:2880 pak lokální systém určený souřadnicemi rohů ideálního obdélníku o rozměrech 1896,48 x 1517,19 m. Tento způsob
transformace - zejména map sáhového měřítka - byl
přijat jako nejvhodnější z hlediska požadavků KÚ II na
zachování výměr a konfigurace parcel. Transformace
provedená při obnově map není na překážku případnému pozdějšímu využití souborů digitálních dat pro přepracování na digitální katastrální mapu nebo KM-D
[2].

Programový systém KOKEŠ je na katastrálních uradech používán již několik let. V současné době pracujeme s 8. verzí systému KOKEŠ, která má propracovanou
nabídku maker speciálně pro tvorbu mapy velkého měřítka [3].
Po převodu souboru dat zpracovávaného mapového
listu do textového tvaru, s kterým je možno do systému
KOKEŠ vstoupit, se v tomto systému doplní chybějící
prvky obsahu mapy (parcelní čísla, mapové značky),
přičemž se průběžně kontroluje úplnost obsahu. Práce
se provádí nad rastrem, ale je potřeba mít při ruce kvalitní papírovou kopii mapového listu, kde se průběžně
označují doplněné prvky a výrazně odlišným způsobem
(fixem) se poznamenávají závady zjištěné v obsahu mapy (plochy bez příslušnosti, duplicity parcelních čísel
apod.), které jsou pak ve spolupráci s příslušným katastrálním úřadem odstraněny. Výhody práce na počítači
vyniknou hlavně v intravilánech s komplikovanou, nepřehlednou situací s velkým počtem změn, doplňovaných při údržbě, kde je obtížné umístit mapové značky
a parcelní čísla tak, aby bylo vše dobře čitelné. Program
totiž umožňuje pohodlné posunování a natáčení těchto
prvků na pozadí čarové kresby a tak může být vybrána
nejvhodnější poloha pro jejich definitivní umístění; tuto polohu lze samozřejmě kdykoli dodatečně opravit.
Program umožňuje i umístění popisů do souboru; této
možnosti, která je ovšem limitována parametry digigrafu (dovoluje pouze rytí normalizovaného písma), využíváme jen omezeně.
Po kompletaci prvků obsahu mapy a kontrole je doplněný textový soubor mapového listu dodán do SeD
ZÚ v Praze, kde je konverzním programem vytvořena
povelová magnetická páska s předpisem zobrazení pro
digigraf. Kontrolní kresbu i rytinu vyhotovujeme na
vlastním digigrafu. Používáme tentýž soubor nejprve
pro zobrazení kontrolní kresby a poté, nebyly-li při
kontrole shledány závady, pro vyrytí mapového listu do
rycí vrstvy (v současné době jsou to vrstvy Duroscal
Griin Matt 0,63 xO,75 m). Po strojovém vyhotovení rytiny je další zpracování stejné jako u listů vyrytých ručně.

Srovnání ruční a automatické metody vyznívá jednoznačně pro automatizaci, po stránce kvality, hospodárnosti, operativnosti i kultury práce.

Pokud se týče kvality:
1. Je spolehlivě zachován obsah mapy. Grafická přesnost ručního přerytí čarové kresby nemůže konkurovat přesnosti skeneru a počítačového zpracování.
O výsledku se lze přesvědčit jednoduchým způsobem
- přiložením obnovené mapy na transparentní plastové fólii na originál. Pochopitelně nikdy nemohou
být přesně dodrženy rozměry originálu (předlohy) rozdíly se pohybují řádově v desetinách mm. Je to
důsledek omezené rozměrové stálosti rycí vrstvy
a materiálů, použitých při kopírování. (Je zajímavé,
že ani originály na údajně rozměrově stálých PET-fóliích nemají ideální rozměr mapového listu - lze se
o tom přesvědčit při proměření rámů map, při kterém
i v dekadickém měřítku byly zjištěny rozdíly až
0,5 mm.) Podstatné je však, že nedochází k místním
změnám vzájemné polohy čar, třeba i v rámci jedné
parcely, což se při ruční obnově někdy stávalo a dokázalo ovlivnit výměry parcel. Veškeré údaje jsou
trvale uchovány v souborech digitálních dat, vytvořených při obnově mapových listů.
2. Po formální stránce je předností absolutně stejná síla
čar po celém listu. Obnovená mapa je přehlednější
než originál (pohodlné umístění čísel a značek na
obrazovce).
Automatická obnova map katastru nemovitostí je
hospodárnější než ruční. Dosavadní zkušenosti ukazují,
že se ušetří zhruba 50 % času, potřebného pro zpracování rytiny (úprava čarových souborů na počítači 10-25
SH na list, doplnění číslic a značek 15-30 SH, celkem
tedy 25-55 SH; spotřeba času při klasické ruční obnově je odhadována na 60-100
SH na mapový list).
V tom není zahrnut čas na skenování a automatickou
vektorizaci (řádově několik hodin) a čas potřebný pro
vykreslení kontrolní kresby a vyrytí mapového listu na
digigrafu (celkem 6-12 hodin), kde představuje rozhodující podíl práce stroje. Snižuje se tedy celková spotřeba času a dochází ke zvýšení podílu strojové práce. Automatizace přináší také zkulturnění pracovního postupu.
Zcela odpadá ruční rytí na prosvětlovacím stole, které
je nahrazeno prací na obrazovce počítače.
Katastrální úřady v okresech pak rozhodně ocení to,
že jim originál mapy vracíme ihned po naskenování týdny nebo i měsíce nepřítomnosti mapových listů na
KÚ II se tak zkracují na pouhé dny.

Využití výpočetní techniky pro obnovu map katastru
nemovitostí jsme začali ověřovat asi v polovině roku
1994. První dva listy k vyhotovení povelové pásky pro
digigraf jsme předali v září 1994. Od té doby do konce
dubna 1995 bylo zpracováno dalších 16 listů a zdá se,
že technologie funguje celkem rutinně a nemělo by již
docházet k větším překvapením. Od roku 1995 budou
automatickým způsobem obnovovány všechny mapy
katastru nemovitostí v našem odboru, což je 20 listů
ročně. Při obnově je vytvořen soubor digitálních dat, který je archivován (v zakódovaném textovém tvaru) a bude možné jej dále použít, až bude v daném prostoru
prováděna digitalizace katastrálních map. Po omezenou dobu (1-2 roky) chceme uchovávat i soubory rastrových dat pro případ reklamace z KÚ. Technologie je
(po přizpůsobení požadavkům na strukturu a výměnný
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formát digitální katastrální mapy [2], [4]) použitelná i pro
dígítalizací map katastru nemovitostí.
Samozřejmě je možné se zeptat, proč při výpočetním
zpracování používáme právě programy CLASSMA TE
a KOKEŠ. Důvodůje několik - hlavně ten, že to byly první programy, které jsme v našem odboru měli k dispozici
(Microstation byl u nás instalován až v listopadu loňského
roku), dále tyto programy umožňuji hladkou návaznost na
činnosti prováděné v SCD ZÚ a konečně - ale v neposlední řadě - to, že se systémem KOKEŠ se naše kartografky naučily pracovat již při obnově mapy SMOS v letech 1993-1994 [S] a CLASSMATE, jak jsem již podotkl,
je systém neobyčejně vhodný pro rychlé zaškolení. Pokud
někdo vytvoří technologii s využitím jiných programů, např. MICROSTA TlON, bude jistě zajímavé si vyměnit zkušenosti s různými programy a porovnat jejich přednosti
a nevýhody. I kdyby se však v budoucnosti prosadily jiné
softwareové produkty, budou již - díky tomu, co jsme se
naučili při obnově map velkého měřítka - v našem odboru státního mapového díla pracovníci vyškolení a zvyklí
pracovat s výpočetní technikou.
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Lektorovala:
Ing. Lidmila Penižková,
Zeměměřický úřad,
Praha

Finský geodetický institut zorganizoval v době od 3. do
6. května 1995 páté zasedání subkomise IAG (International
Association of Geodesy) pro evropské referenční systémy EUREF (European Reference Frame). Jednání se konalo
v kongresovém centru Majvik v regionu Kirrkonumi, asi 30 km
západně od centra Helsinek. Zúčastnilo se ho 68 specialistů ze
23 evropských zemí. Zájem o účast na jednání, které se koná
pravidelně každý rok, nejen, že překvapil organizátory, ale
svědčí i o skutečnosti, že program a aktivity EUREF jsou pro
celý region aktuální a potřebné.
Přispívá k tomu jistě masové a plošné nasazení metody GPS
(Global Possitioning System) pro zpřesnění lokálních geodetických sití, pro jejich spojení a pro geodynamiku. Získané
hodnoty dovolují uvažovat o zpřesnění základních parametrů
zemského tělesa v evropském regionu, obsahují informace
o geodynamických jevech a slouží i pro praktické geodetické
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a kartografické úlohy, především však jsou součástí bází dat
geografických informačních systémů.
Na programu jednání bylo i rozšíření Jednotné evropské nivelační sítě (UELN) a její nové vyrovnání.
2. Průběh jednání
Úvod jednání obstarala vystoupení ředitele Finského geodetického institutu J. Kakkuriho,
generálního
sekretáře IAG
C. Bouchera a prezidenta EUREF E. Gublera. Vlastní jednání
pak bylo rozděleno do následujících bloků:
- zprávy o činnosti technické pracovní skupiny EUREF,
- informace o kampaních EUREF v posledním období,
- využití permanentních stanic GPS pro EUREF,
- EUREF a výšková data,
- národní zprávy o aktivitách GPS v r. 1994,
- referáty o související problematice.
V průběhu jednání byla přijata i závěrečná rezoluce s obsahem doporučení pro další aktivity v této oblasti. Uskutečnila
se také odborná polodenní exkurze na observatoř v Metsahovi
a pro účastníky jednání byla uspořádána recepce, které se zúčastnil i prof. T. J. Kukkamiiki.
Mezi přednesenými referáty byly, kromě národních zpráv
České republiky a Slovenské republiky i příspěvky s problematikou zapojení výškových geodetických základů SR a ČR do
UELN a využitím pro geodynamiku.
O stále rostoucím rozsahu prací s využitim techniky GPS
svědčí skutečnost, že v r. 1994 byly zaměřeny nebo dokončeny
výpočty z předchozích kampaní ve Slovinsku, Chorvatsku, Rumunsku, Dánsku, Lucembursku, Bulharsku a nově byly zpracovány výsledky z Rakouska, Velké Británie, Belgie a ze spojení sítí INTERCONNECnON
(Rakousko, Česká republika,
Slovenská republika, Maďarsko). O dalších pracech byly informace ve 22 národních zprávách.
Jako velice naléhavý se ukázal požadavek na zřízení datových center pro ukládání a využití výsledků měření, hlavně
permanentních stanic GPS. Navržen byl logický systém založený na 4 úrovních - od operačních, přes lokální a regionální až
po analytická centra.
Konkrétními pracemi technikou GPS pro geodynamiku se
kromě našich zemí prezentovali mj. autoři z Rakouska, Švédska a Finska. Pro potřeby evropského geoidu má sloužit návrh
na propojení mareografických stanic pomocí sítě GPS (Boucher, Gurtner).
Relativně rozsáhlá část jednání byla věnována problematice
výšek. Byl předložen návrh na postupné rozšiřování UELN až
do systému s datem 2000, přičemž je žádoucí zahrnout do sítě
i data z jednotného vyrovnání opakovaných nivelací východoevropských zemí z r. 1983, pochopitelně po převodu do systému geopotenciálních diferencí. Konkrétní hodnoty z ČR byly
na místě předány do zpracovatelského centra v Lipsku.
Dále byl předložen návrh na vytvoření evropské vertikální
sítě (EUVERN) pomocí propojení národních nivelačních síti
metodou GPS.
Z doplňujících referátů byla zajímavá informace z Ruska,
kde se dokončuje
vyrovnání
rozsáhlé
prostorové
sítě
160000 bodů z celého území bývalého Sovětského svazu
s přesností kolem 0,4 m a lokální relativní přesností vyšší než
1,5.10-6•

V přijatých rezolucích se mj. uvádí:
- výsledky kampaní GPS z roku 1994 vyhovují požadavkům
EUREF-89 a slouží ke zlepšení jeho definice,
- navržená jednotná výšková síť pod označením EUVN by se
měla stát součástí EUREF a vznikla by spojením nivelačních
sítí pomocí zvláštních kampaní GPS,
- síť permanentních stanic GPS by měla být zařazena do systému IGS (International GPS Service for Geodynamics),
- byly prokázány přednosti European Terrestrial Reference
System 89 (ETRS89) před systémem WGS-84 (World Geodetic
System) a členské země jsou žádány o jeho preferenci.
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V průběhu r. 1995 by měli organizátoři vydat sborník obsahující jak referáty, tak i další dokumenty ze sympozia. Texty všech
referátů, které byly v písemné formě předloženy, byly předány
do knihovny Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického.
Z úkolů, které z tohoto zasedání vyplývají, je důležité zajistit
předávání výsledků měření a dalšich dat z permanentních stanic GPS do datového centra (CEl v Grazu), vybrat vhodné body pro zařazení do EUVN a iniciovat přepočet východoevropské sítě opakovaných nivelací do systému geopotenciálních diferencí, prioritně se státy, kde dosud nejsou uzavřeny hraniční
polygony.
Další zasedání EUREF se bude konat v r. 1996 v Turecku. Tato země řeší specifické a leckdy základní úlohy geodézie moderním způsobem a proto můžeme očekávat zajímavé a nové
srovnání s klasickými postupy.
Ing. František Beneš, CSc.,
Zeměměřický úřad,
Praha

K některým problémům veřejnosti
katastru nemovitostí
České republiky

V souvislosti s významnou změnou funkce katastru nemovitostí České republiky (dále jen "katastr nemovitostí") v porovnání s předchozími katastry či evidencemi, totiž s rozšířením jeho
úlohy o evidování vlastnictví k nemovitostem a nabývání práv
a omezení k němu se vztahujících, se nabízí otázka, zda veřejnost katastru nemovitostí deklarovaná v § 21 katastrálního zákona [I] odpovídá zcela přesně současnému stupni právní
úrovně společnosti a původním záměrům obou bývalých evidenčních nástrojů, tzn. pozemkových katastrů a veřejných
knih. Oba tyto instrumenty byly (v závislosti na historickém
období) více či méně veřejnými, avšak tuto veřejnost "spravovaly" dvě různé na sobě zcela nezávislé instituce, které spolu
vzájemně pouze kooperovaly na podkladě právní normy teprve od roku 1883. Zmíněnou otázku lze tedy interpretovat i tak,
zda veřejnost nového instrumentu může vzniknout prostým
sloučením předchozich dvou.
Specifickou záležitostí je veřejnost kat astru nemovitostí pojatá z pohledu ochrany osobních údajů. Článek doc. Ing. Imricha Horňanského, CSc., uveřejněný v [2], upozorňuje na několik významných momentů a je inspirujícím materiálem pro
všechny, kterým tato problematika není lhostejná. Zmíněný
článek se sice vztahuje k situací na Slovensku, ale s ohledem
na mnohaletý společný nebo aspoň příbuzný vývoj katastrální
problematiky v předchozích desetiletích vcelku vystihuje i situaci v České republice. S některými názory uvedenými v článku lze sice částečně nesouhlasit (kupř. hodnoceni zásady veřejnosti katastrálního operátu a veřejných knih pouze z hlediska
potřeby veřejné kontroly činnosti státnich orgánů se jeví především z pohledu současných praktik - jako neúplné
a jednostranné), ale souhrnně je třeba vyslovit autoru článku
uznání za poodkrytí poněkud delikátního problému.

2.1 Pozemkové
katastry
Jak známo, k prvnímu "odtajnění"

katastrálního

operátu do-

šlo v roce 1748, kdy byla vyhlášena platnost třetí berní ruly, jinak prvního rustikálního katastru tereziánského. Katastrální
operát přestal být státním tajemstvím a po dobu tří let od jeho
vyhlášení bylo možno podávat námitky a připomínky. Císařovna Marie Terezie I. si od tohoto opatřeni slibovala zkvalitnění obsahu katastrálního operátu. Operát tereziánského katastru evidoval příslušné informace pouze o rustikálním majetku. Josefský katastr vzniklý v roce 1789 rozšířil veřejnost, nestrannost a obecnou kontrolu i na dominikální majetek. V obdobných intencích veřejnosti operátu pokračoval i stabilní kata str.
Jeden ze dvou hlavních předchůdců a duchovních zdrojů
současného katastru nemovitosti, totiž pozemkový katastr,
uváděl veřejnost operátu v § 8 zákona č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon), a to pro
všechny podstatné části: operát měřický, operát písemný, sbírku listin a úhrnné výkazy. Nepřehlédnutelnou
okolností je to,
že dikce dnes platné právni úpravy je značně podobná dikci
tehdejší.
Evidence
nemovitostí,
vzniklá
na podkladě
zákona
č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitosti, byla podle § 9 zminěného zákona veřejná pro toho, kdo " ... osvědčil oprávněný zájem ... ". Zákon ani žádný další obecně závazný či interní resortní předpis nespecifikoval institut oprávněného zájmu ani
způsob jeho osvědčování. Obecně se praktikovala úmluva, že
mezi oprávněné zájemce patří vlastníci a uživatelé nemovitostí
a zájemci o koupi nemovitosti či její části, dále soudy, prokuratury, státní notářství a národní výbory, případně i další orgány podle individuálního zvážení konkrétních situací středisky
geodézie či takové orgány a organizace, se kterými byla uzavřena meziresortní dohoda o spolupráci. Vágnost zmíněné
úpravy je evidentní.
Prakticky všechny dřívější předpisy omezovaly veřejnost
operátu pouze z důvodů chráněných zájmů státu a rozsah
omezení upravovaly zvláštní předpisy. Obdobné omezení obsahuje i současná právní úprava.
Lze tedy konstatovat, že veřejnost katastrálního operátu byla konstituována teprve před necelými 250 lety (ač katastry
fungují podstatně déle) v době, kdy katastr sloužil výlučně fiskál ním účelům. Dnešní katastr nemovitostí je však multidisciplinární evidenční nástroj tvořící součást Automatizovaného
informačního systému geodézie a kartografie (AISGK, v budoucnu Informační systém zeměměřictví a katastru - ISZK),
dříve či později v rámci Státního informačního systému České
republiky (SI S ČR) propojitelného s dalšími účelovými informačními systémy.
2.2 Veřejné
knihy
Historicky první veřejné knihy, totiž zemské desky, vzniklé
v 2. polovině 13. století, obsahovaly od počátku princip formální publicity, podle kterého byly volně přístupné a každý
mohl do nich nahlížet a pořizovat výpisy z nich. Veřejnost
zemských desek má však svá omezení: zemské desky evidovaly
vlastnické vztahy výlučně k dominikálnímu majetku, takže jejich veřejnost měla význam pouze pro úzkou privilegovanou
vrstvu obyvatelstva, navíc se nahlížení zpoplatňovalo, takže
okruh zájemců byl omezen z hlediska solventnosti.
Horní knihy vzniklé po roce 1854, pozemkové knihy vzniklé
po roce 1871 a železniční knihy vzniklé po roce 1874 rovněž
obsahovaly zásadu formální publicity. Dohromady podchycovaly vlastnictví k nemovitostem u většiny nemovitého majetku, s výjimkou dominikálního majetku vedeného v zemských
deskách a tzv. veřejného statku (silnice, cesty, ulice, náměstí,
řeky apod.), tedy majetku, který byl veden pouze zjednodušeně ve zvláštní části příslušné evidence, bez vedení vlastnických
vztahů.
2.3 Souhrnně
Je tedy možno učinit dílčí závěr, že pozemkové evidence i veřejné knihy nenaplňují univerzálně a vyčerpávajícím způsobem atributy formální publicity ani z časového ani z obsahového hlediska. Historické zdůvodňující kritérium pro neomezenou veřejnost katastru nemovitostí lze tedy přijmout s určitými
výhradami.
3. Nepopulární aspekty veřejnosti katastru nemovitosti
Paragraf 21 zákona [I] umožňuje každému nahlížení do katastru nemovitostí a pořizování opisů, výpisů nebo náčrtů z něj
za přítomnosti pracovníka katastrálního úřadu. Zmocňovací
ustanovení v § 30 písmo e) upravit vyhláškou poskytování úda-
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jů z kat astru sice výslovně nedává Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu pravomoce rozšířit veřejnost operátu
nad rámec § 21 zákona [I], ale zároveň tuto možnost nevylučuje.
Dikce §§ 87 a 88 vyhlášky č. 126/1993 Sb. [3] tedy vychází
z principu zcela obecné formální publicity, přičemž využiti
údajů je omezeno pouze u hromadných údajů dle ust. § 88
odst. 7, 8 a 9 vyhlášky tak, že jsou poskytovány pro potřebu
provozovatele informačního systému v souladu s účelem, pro
který byl systém zřízen, nebo pro účely, ke kterým byly údaje
vyžádány. Z technického hlediska pak podrobnosti upravují
Pravidla [4].
Není záměrem tohoto článku zkoumat správnost návaznosti
ustanovení Pravidel [4] na ustanovení zákona Č. 256/1992 Sb.
[5] či dalších právních norem, neboť lze předpokládat, že autoři Pravidel je sestavili odpovědně a bezchybně. Záměr článku
je obecnější a týká se poněkud jiných hledisek.
V době psaní tohoto článku probíhala v tisku diskuse
o vládním návrhu zákona o státní statistické službě, předloženém Parlamentu České republiky. Nejčastěji se diskuse týkala
práva státu shromažďovat data o soukromých osobách. Kupř.
v článku Opoždění přijde na 100 tisíc, uveřejněném dne 6.3.
1995 ve Večerníku Praha, se jeho autor P. Matocha ptá: "Nebezpečí zneužití takto centrálně sebraných údajů je značné
a zkorumpovatelnost
úředníků je obecným jevem ve všech zemích. Neporušuje tedy stát právo na soukromí každého z nás,
když bude požadovat sdělení jména, příjmení, rodného čísla,
trvalého pobytu, podnikatelské činnosti, nemovitosti ve vlastnictví nebo v pronájmu a o výnosech z nich, o druhu a počtu
hospodářských zvířat, která chová, a o výměrách pěstovaných
zemědělských plodin atd.?"
Autor zmíněného článku sice poněkud změnil nebezpečí
pouhého sběru dat na podkladě zákona s nebezpečím zneužití
při jejich využívání a zcela určitě měl na mysli obecnou, nikoli
speciálně zeměměřickou úroveň věcí, ale jeho obava je přirozená. Je skutečně těžko vysvětlitelné, proč informace o nemovitém majetku občana může získat prakticky kdokoli, když finanční poměry téhož občana jsou chráněny bankovním tajemstvím tak nedobytně, že se je (až na výjimky) nedozví ani policejní orgány. V mnohých případech, ne-li ve většině, je hodnota nemovitého majetku vlastníka výrazně vyšší než výše financí. Přitom oba druhy informací se dají zneužít pro tytéž účely
(konkurenční boj, vydírání, snižování důstojnosti zveřejňováním citlivých údajů apod.). Ještě účinněji než využitím základních informací ze souboru popisných informací katastru nemovitostí lze ke sledování majetkových poměrů občana zneužít práva vyhotovit komukoli katastrálním úřadem ověřenou
kopii listiny ze sbírky listin.
Zdá se, že řešení problému veřejnosti katastru nemovitostí
by se mělo hledat spíše s přihlédnutím k ustanovení článku 7
odst. I a článku 10 odst. 2 a 3 Listiny základních práva svobod [6] než na podkladě technokratických ustanovení zákona
[5] či Pravidel [4].

Z ustanovení § 88 vyhlášky [3] vyplývá, že režim poskytování
informací z katastru nemovitostí katastrálními úřady omezuje
možnost případného zneužití informací na minimum. Rovněž
zneužití informací poskytovaných podle § 71 vyhlášky [3] vyhotovitelům geometrických plánů lze téměř vyloučit. Zdá se tedy, že největší riziko zneužití informací z kat astru nemovitostí
hrozí ze strany příjemců poskytovaných hromadných výstupů
z katastru nemovitostí.
Po technické stránce je poskytováni hromadných výstupů
z katastru nemovitostí podrobně ošetřeno v Pravidlech [4].
Otázka ochrany poskytovaných informací či jinak řečeno zabránění v možnosti jejich zneužití je v Pravidlech postavena na
principu dobrovolného závazku. S ohledem na podezření ze
zkorumpovatelnosti
citované v článku Večerní ku Praha je
účinnost takovéto ochrany určitě zpochybnitelná. Zajisté velmi
obtížně by orgány zeměměřictví a katastru prokazovaly, že
provozovatel informačního systému, kterému byly poskytnuty
hromadné údaje z katastru nemovitostí, vyhotovuje další kopie
souborů nebo poskytuje ze souborů informace v rozporu
"s potřebami provozovatele informačního systému" či k jiným
účelům, než "ke kterým byly údaje z katastru vyžádány" (viz
§ 88 odst. 7 vyhlášky [3]). Pokud by se kdy podařilo zjistit počet firemních či soukromých počítačů, v jejichž paměťových
médiích je v současné době kompletní soubor popisných informací katastru nemovitostí (včetně osobních údajů) na okresní
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i vyšší úrovni, šlo by zřejmě pro mnohé o překvapivou informaci.
V současné době probíhá postupná digítalizace souboru popisných informací. Znamená to, že mj. i skutečnost, že hromadné výstupy z katastru nemovitostí budou obsahovat i údaje z části C listu vlastnictví, tedy včetně informací o finančních
závazcích vlastníka (kupř. zástavní právo), které dosud v hromadných výstupech nebyly.
Po právní stránce je zneužití informací o zeměměřictví a katastru v poskytovaných
hromadných údajích řešeno v § 7
písmo d) zákona č. 359/ I992 Sb. [7] takto:
"Porušení pořádku na úseku zeměměřictvi se dopustí ten,
kdo: ... neoprávněně využívá nebo rozšiřuje výsledky zeměměřických činností provedené ve veřejném zájmu ... ," přičemž je podle §§ 8, 9 a 10 porušení pořádku přestupkem, který
může být sankcionován. Žádný další předpis však nevysvětluje
pojem "neoprávněně",
ani případy, kdy mají či nemají být
uvaleny sankce. Spekulant vydávající komukoli informace
z pokoutně či oficiálně získaných hromadných výstupů z katastru nemovitostí jedná ze svého pohledu oprávněně, neboť mu
tato činnost přináší finanční či jiné výhody. Při známé ementálnosti našich právních předpisů a při značné elastičnosti výkladů jejich ustanovení lze úspěšně pochybovat o tom, že by
možnost uvalení sankce ze strany orgánů zeměměřictví a katastru vůbec opustila pole teorie a stala se rutinní praxí. Zjednodušeně řečeno: veřejnost operátu katastru nemovitostí a porušení pořádku podle § 7písmo d) zákona [7]jsou významové kategorie existující ve vzájemném protikladu.
5. Veřejnost operátu v porovnání s některými zahraničními
katastry
Autor článku [2] správně poznamenává, že porovnávání úrovně ochrany osobních údajů evidovaných v katastru nemovitostí s úrovní ochrany v zahraničních katastrech je velmi ošidné,
neboť ve světě existuje velice široké rozmezí této úrovně. Velmi
důsledně a z našeho pohledu neobvykle přísně se zachází
s údaji o majetkových poměrech osob včetně vlastnictví k nemovitostem ve Velké Británii, tedy v zemi, která rozhodně nemůže být podezírána z nedostatku demokracie. Diferencovaný
přístup je používán v Rakousku, kde jakýkoli žadatel obdrží
informace o jedné nemovitosti, ale nikoli o celém rozsahu nemovitého majetku jednoho vlastníka. Naopak absolutně liberální přístup je aplikován ve většině států USA.
Není jednoduché posoudit nejvýhodnější, v demokratických
státech aplikovanou, úroveň ochrany údajů evidovaných v katastrech, zvláště údajů osobního charakteru. Z různých důvodů lze dospět k názoru, že nejzajímavější je pro nás rakouská
praxe: Rakousko je naším bezprostředním sousedem situovaným ve stejném geografickém prostředí, pojí nás i dřívější nekolikasetletá společná státní koexistence, naše národy mají
příbuznou mentalitu a podobný vztah k právním praktikám,
náš i rakouský katastr maji společný kořen - stabilní katastr.
Pokud bychom přijali za danou okolnost náznak v článku [2]
o podobě našeho současného přístupu k ochraně osobních
údajů s absolutně liberálním přístupem amerického Texasu,
mohlo by to naznačovat, že pokračujeme v naší tradiční dlouhá léta pěstované nekritické devótnosti, u které jsme pouze
obrátili její kompasovou orientaci.
6. Závěr
Nezbývá, než v první řadě poukázat na závěry učiněné v článku [2], neboť velmi zřetelně nastiňují potřebné okolnosti budoucího řešení. Lze rovněž připustit, že některé z naznačených
problémů již nebudou v době publikování tohoto článku tak
aktuální, jak tomu bylo v době jeho tvorby. Novelizací zákona
Č. 265/1992 Sb. [8], zákona [I] a vyhlášky [3], jakož i splněním
ustanovení čI. 7 odst. I Pravidel [4] by mohly být některé otevřené otázky alespoň částečně vyřešeny. V souvislosti s novelou vyhlášky [3] lze očekávat í zúžení hranic hromadných údajů z dosavadního limitu jednoho katastrálního území na limit
jednoho listu vlastnictví. Změnu v řešení problematiky vzájemného vztahu institutu veřejnosti katastru nemovitostí a uplatňování sankčních možností při porušení pořádku na úseku zeměměřictví lze očekávat později (pokud k řešení bude vůle) při
signalizované budoucí novele zákona [7].
Zdá se, že nosný problém zmíněný v tomto článku a v článku [2], totiž ochrana osobních údajů v kat astru nemovitostí
a stanovení míry veřejnosti katastru nemovitostí, je více politickým či spíše filozofickým problémem než problémem tech-
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nickým. Jeho optimální řešení bude zřejmě možno hledat až
v časově vzdálenějším horizontu - pří tvorbě koncepce katastru jiné generace.
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Sb., a zákona Č. 200/1994 Sb.
[8] Zákon Č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných
věcných
práv k nemovitostem,
ve znění
zákona
Č. 210/1993 Sb.
Ing. Jan Rumba,
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a další. V rámci výzkumných programů se řeší tak mezinárodně významná témata, jako je průzkum a environmentální monitoring zaměřený na plánovací a rozhodovací aspekty zachování tropických dešťových pralesů, průzkum a environmentální monitoring orientovaný na plánovací a rozhodovací otázky
udržitelného využití semiaridního pásma, přírodní katastrofy
a snížení jejích nebezpečí, sběr informace pro územní a administratívní infrastrukturu a další závažné úlohy.
Součástí návštěvy ITC byla exkurze do laboratoře zpracování průzkumových obrazů spojená s předvedením využívaných
dígitálních kosmických dat z ameríckého systému Thematic
Mapper a francouzského SPOT a dále standardních metod jejich počítačového zpracování. V následujícím programu byl
potom formou obrazově doprovozené přednášky předveden
geografický informační systém ILWIS vyvinutý v lTC a provozovaný již ve více jak 1,3 tis. instalací po celém světě. Pozornost byla věnována zejména jeho poslední verzi 1.4, která obohacuje jeho předchozí strukturu o instrumentárium rozpoznávání obrazů, prostorové korelace, kartografických
operací
a o další zdokonalení.
Následující přednáška se zaměřila na uplatnění geografických informačních systémů při monitorování a mapování přírodních katastrof se zvláštním zaměřením na povodňové jevy
v rozvojovém světě. Program technické cesty do ITC pak uzavřela přednáška o možnostech uplatnění průzkumových materiálů v plánování rozvoje měst. Byly předvedeny aplikace neměřických leteckých snímků v nizozemském urbanísmu i komerčně dostupných
kosmických obrazových záznamů pro
územně plánovací účely v Číně.
Pouze tříhodinová návštěva dala při promyšlené stavbě programu všem účastníkům této technické cesty možnost přesvědčit se o tom, že ITC je skutečně špičkově odborně i ekonomicky koncipovanou vědeckou, výcvikovou a realízační ínstítucí
s pozoruhodnou minulostí a velíce ambicióznímí plány do budoucna.
Workshopy
Workshop

Doprovodné vědeckotechnické
akce 1. spojené evropské
konference o geografické
informaci

Ve dnech 26.-31. března 1995 se
v nizozemském den Haagu uskutečnila 1. spojená evropská konference o geografické
informaci,
o níž přinesl náš časopis referát ve
svém 7. čísle letošního ročníku.
Tento vědeckotechnický
podnik
doprovázela
kromě jiného také
technická cesta do Mezinárodního
ústavu aerokosmického průzkumu
a věd o Zemi (lTC) v Enschede
a výstava a devět odborných workshopů konaných - stejně jako konference - v Nizozemském kongresovém středisku.
Technická
cesta do ITC
V úvodním videoprogramu se lTC představil jako ústav, který
si od svého založení v roce 1951 vysloužil pověst světově uznávaného centra výzkumu, výuky a poradenství v oblasti aerokosmického průzkumu a správy geografické informace a to se
zvláštním zaměřením na rozvojový svět. V souvislosti s touto
orientací má také přidružené regionální ústavy v Indii, Kolumbii, Nigérii, Indonésii a Číně a většinu absolventů z Asie
(4,5 tis.), Afriky (3,3 tis.) a Jižní a Střední Ameriky (1,0 tis.).
ITC však absolvovali též specialisté z Austrálie a Oceánie
Iv,15 tis.), USA a Kanady (0,2 tis.) a Evropy (2,0 tis.), z toho
pak desítka i z České republiky a Slovenska.
Aktivity ITC naplňují vědecké oddělení geoinformatiky, vědecké oddělení pozemkových zdrojů a urbanistiky, vědecké
oddělení průzkumu přírodních zdrojů a rovněž podpůrná oddělení jako je výpočetní středisko, výukové centrum, knihovna

1: Prostorová
analýza
využívající
multimediální
technologii
a technologii
virtuální
reality
Zaměřil se na aplikace geografického informačního systému
rozšířeného o digitální video a zvuk v prostorové analýze, týkající se např. městského plánování v Nizozemsku, rekonstrukce měst ve Washingtonu, D.C., přípravy průvodců národními parky USA, vyhodnocení vlivu Expo 98 v Portugalsku na
životní prostředí apod. Objasněny byly rovněž základní pojmy
technologií virtuální reality a uvedeny příklady jejich aplikace.
Workshop
2: Analýza
prostorových
dat pro hodnocení
životního
prostředí
Ukázal, že pro monitorování a správu přírodního prostředí je
podstatné pochopení prostorového rozdělení hmot a způsobu,
jakým se přemísťují z místa na místo. Upozornil, že hlavním
problémem je skutečnost, že mnohé přírodní atributy nejsou
přímo pozorovatelné a proto se musí zjišťovat výběrovými šetřeními a rovněž to, že se mění v trojrozměrném prostoru
a v čase. Program se soustředil na geostatistické metody optimalizující volbu sítě výběrových šetření a interpolaci takto získaných bodových dat v areálech a trojrozměrných strukturách.
V návaznosti pak tento workshop objasnil využití uvedeným
způsobem interpolovaných
dat v analýze troj- a čtyřrozměrných jevů.
Workshop
3: Jemné vyladění
výuky geografického
informačního
systému
Objasnil, že zodpovědná výchova ve tvorbě, obsluze a využití
geografického informačního systému musí pohotově reagovat
na aktuální vývoj této disciplíny, na nepřetržitý příval nových
technologií a na výukové kontexty, jež mají učitelé k dispozici.
Bylo poukázáno na základní trendy této výuky a na možnost
navrhování a dodávky programů výuky geografických informačních systémů.
Workshop
4: Katastrální
informační
systémy
Věnoval se diskuzi o základních aspektech dobrého katastrálního zákona a katastrálního systému. Vysvětlil úlohu veřejných registrů a notářů v organizaci katastru. Byly posuzovány
katastrální postupy ve vztahu k organizačním aspektům katastru a v této souvislosti zvláště vyzdvižen význam jeho decentralizace na úroveň regionů a obcí. Pozornost se též zaměřila
na společenský prospěch plynoucí z fungujícího katastru a na
jeho vybrané technické aspekty, týkající se sběru a zpracování
dat, katastrálního mapování a údržby katastrální informace.
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Workshop
5: Velkoměřítkové
mapování
Poskytl přehled o budování databází pro topografické a technické mapování ve velkých měřítkách v Evropě. Zaměřil se na
objasnění charakteristik sběru dat pro tyto účely digitální fotogrammetrií, polním mapováním, ruční digitalizací a rastrovou
digitalizací existujících map s následnou vektorizací. Zabýval
se ústřední otázkou formování digitálni základní mapy a technickou normalizací velkoměřítkové
topografie na národní
a evropské úrovni. Zvláštní pozornost věnoval jakosti dat jako
předpokladu užitečnosti budovaných databází.
Workshop
6: Výměna
geografické
informace
Orientoval se na výhody sdílení geografických dat a na organizační, ekonomické a technické předpoklady k tomu nezbytné
výměny dat. Na příkladu Finska byly objasněny technickonormalizační, technologické a další stránky výměny dat v rozsahu
státu, na příkladu Amsterdamu pak analogické aspekty této
datové výměny v měřítku města.
Workshop

7: Využití
geografického
informačního
systému
pro účinnou
správu
obecních nemovitostí
Vymezil okruh činností, při jejichž výkonu může geografickoinformační technologie přinést zvýšení účinnosti správy obecních pozemků, staveb a technické infrastruktury. Stanovil k tomu potřebnou míru funkčnosti geografické informace a geografického informačního systému a načrtl nezbytné kooperace
s jinými obecními a externími informačními systémy. Zabýval
se otázkami nákladů a přínosů geografického informačního systému v této aplikaci a věnoval se též vybraným aspektům jeho
technického řešení a zavádění.
Workshop

8: Mobilní
geografický
informační
systém: praktický
příspěvek
ke společnému prospěchu
Definoval obor informačních činností, pro které je přímo
v území zapotřebí mít přístup k podpůrné geografické informaci a možnost provádění jejích změn dle aktuálního stavu
územní reality. Jde např. o informační ošetřeni lokalizace potřebné údržby či výskytu havárie technické infrastruktury, pravidelné obnovy geografických dat apod. Popsal hardwarové
a softwarové zázemí mobilního geografického informačního
systému se zvláštním zřetelem na perem ovládané počítače,
specifika jejich instalace do vozidla a komunikačniho spojení
se stacionární databází. Dokumentoval příklady uplatnění této
inovace v regionálních vodohospodářských
službách v jižní
Anglii a v městském podniku služeb v Karlsruhe.
Workshop

9: Obchodní
geografie
pro obor telekomunikací
a technické
infrastruktury
Ukázal, že formování obchodní strategíe se v současnosti neobejde bez podpory geografické informace a objasnil, jak v této souvislosti zavést geografický informační systém jako nástroj rozhodování. Vymezil okruh geografických znalostí, které
se v komerčním rozhodování kompetentně uplatní a na příkladu řešení mikromarketingové
strategie oboru telekomunikací
a technické infrastruktury dokumentoval uplatnění geografického informačního systému a způsoby jeho zásobování potřebnou geografickou informací. Definoval marketing založený na geografické informaci jako geomarketing a načrtl různé
přístupy k jeho uskutečňování.
Výstava
Na výstavě mělo své stánky celkem třicet čtyři subjektů,
z nichž asi čtvrtinu představovaly severoamerické firmy reprezentované povětšinou svými evropskými odděleními či zastoupeními. Z celkového počtu čistě evropských subjektů tvořily
plnou třetinu anglické firmy, firmy nizozemské pak téměř čtvrtinu. Pokud jde o základní kategorie předmětů nabídky vystavovatelů, soustřeďovalo se šestnáct z nich na technologii (hardware a firmware) geografických informačních systémů a jedenáct na poskytování služeb kolem geografické informace. Samotnou geografickou informaci nebo literaturu o ní uvádělo
jako dominantní předmět své nabídky sedm subjektů.
V první skupině technologícké nabídky byly zastoupeny svými standardními kolekcemi u nás dobře známé subjekty jako
Intergraph (rastrová digitalizace map, vektorizace rastrových
map, digitální fotogrammetrie, prohlížečka geografických dat
MGE VistaMap, počítačová tvorba map včetně automatizované generalizace), ESRI (ARC/INFO,
ArcView verze 2, ArcCad a PC ARC/INFO),
IBM (IBM Geographical System/
6000), ERDAS (ERDAS Imagine pro zpracování obrazů
a rastrově orientovaný geografický informační systém včetně
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nástrojů pro klasifikaci, prostorovou analýzu a modelování,
vektorizaci, edici dat a další operace), Siemens Nixdorf (geografický informační systém SICAD a dotazovací systém SICAD/Win CAT pod MS - Windows), STAR Informatic (geografický informační-systém STAR/Carto s kartografickou orientací a STAR/lnfra se zeměměřickým zaměřením, prohlížečka geografických dat STAR Viewer), UNISYS aj.
Ve zmíněné nabídce Intergraphu tu byl v Evropě poprvé
prezentován produkt I/Parcel Vec pro účinnou vektorizaci
rastrových obrazů parcel. Ostře sledovaná programová sada
I/Map Generalizer nezaznamenala od loňského roku zásadnější zdokonalení.
Zvláštní pozornost si zasloužil stánek
Smal1world s patrně v současnosti nejlepším objektově orientovaným geografickým informačním
systémem Smal1world
GIS, jenž pracuje s vektorovými i rastrovými daty a také expozice IDRISI Project u nás v několika instalacích zavedenými,
nicméně dosud neprávem odbornou veřejností opomíjenými
rastrově orientovanými geografickými informačnimi systémy
IDRISI a IDRISI for Windows, které disponuji výborně propracovanou aplikací počítačově podporované geografické analýzy. Leica, A.G. prezentovala na výstavě svůj pozemkový informační systém INFOCAM, Systems Options Limited geografický informační systém WINGS pod Windows a Earth Resource Mapping předváděla softwarové produkty ER Mapper
pro integraci, zlepšení, vizualizaci a interpretaci geografických
dat, ER Hiview pro digitální fotogrammetrii a ER Radar pro
zpracování radarových dat.
Nabídky firem Enghouse EMEA a IGS Information &
Graphic Systems se zabývaly softwarem jen pro navrhováni,
modelováni, řízeni provozu, správu a zobrazování telekomunikačnich, elektrorozvodných,
produktovodních,
teplovodních
a dalších sití s podporou geografického informačniho systému.
Výhradně hardwarové produkty nabízely pouze dvě firmy:
Barco svůj unikátní monitor 29" Megacalibrator s rozlišenim
až 2000x 1600 pixelů a Océ Engineering Systems široký sortiment nástrojů pro podporu vstupů a výstupů geografických informačních systémů zahrnující perové, termální a barevné
elektrostatické plotery, několik typů kopírek aj.
Ve druhé skupině vystavovatelů, která se orientovala na
služby, bylo možno sledovat velké množství servisních nabídek
od nejjednodušších typů vektorové digitalizace map, jejich rastrové digitalizace a vektorizace a též konverze datových formátů (Bruka Service B.V., Gardline Infotech, Geometria GIS
Systems House) až po komplexní, zahrnující např. letecké
snímkováni území, digitalizaci snímků, jejich počítačové zpracování a interpretaci, fotogrammetrické mapováni, zakládání,
správu a využití geografického informačniho systému (Eurosence, Grontmij Geogroep bv).
Konzultační a realizační činnost ve sběru dat nabízely firmy
Hemminger Systemhaus a GIS International Ltd., na poradenství a realizaci systémů modelování, řízení a správy telekomunikačních, energovodnich
a produktovodních
sítí s využitím
geoinformační technologie se zaměřoval prezentovaný servis
firmy CMG Telecommunications
& Utilities B.V. Vědecko-výzkumné služby, sledující inovaci geografických informačních
systémů, byly tématem expozice společnosti TNO, vědeckovýzkumný servis, výchova a konzultace v oblasti aerokosmického
průzkumu Země a správy geografické informace pak hlavním
předmětem nabídky ITe. A konečně KT-Datacenter se na výstavě pochlubil svou účastí na tvorbě finského státního systému
automatizované kartografie FINGIS Mapping System.
Nejméně obsazená, o to však zajímavější byla poslední skupina expozic, zabývající se nabidkou jednak digitální geografické informace a reprezentující zárodky jejího mezinárodního
trhu, a jednak literatury o geografické informaci. Digitálni
geografickou informaci tu komerčně nabízely firmy Bartolomew (mapové databáze světa v měřitkách I :20 mil., 1:10 mil.
a 1:5 mil., Evropy v měřítku I: I mil., Velké Británie v měřítku
I :250 tis. a Londýna v měřítku I :5 tis.), TeleAt1as (nejpřesnější
a nejúplnější databáze uličních map evropských velkoměst,
hranice správních celků evropských států, silniční sítě Evropy)
a nizozemský katastr nemovitostí (60 % parcel Nizozemska
v digitální katastrální mapě, báze digitálních popisných katastrálních dat).
Zvláštní postavení mezi těmito subjekty měl generální di rektorát XIII Evropské komise, který na výstavě demonstroval tři
projekty spoludotované Evropskou unií a využívající geoinformačnÍ technologii: TITAN pro turistické informace a podporu
cestování, EXPLORER pro analýzu a prezentaci dat zaměřených na plánování cestování a dovolené a ERGIS, který komplexně informačně pokrývá evropské pobřežní vody.
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Z vydavatelských subjektů orientovaných na geoinformačni
problematiku byly na výstavě zastoupeny firmy Taylor & Francis (periodika InternationalJournal
of Geographical Information Systems a International Journal of Remote Sensing, stále
se rozšiřující řada výborných monografií z oblasti aerokosmického průzkumu Země a geografické informace), GeoInformation International (periodika GIS Europe a Mapping Awareness, produkty pro počítačovou výuku geografických informačních systémů GISTutor) a konečně GITC BV (periodikum
GIM, služby v oblasti výměny geografických dat).
Závěr
Všechny tři doprovodné akce I. spojené evropské konference
o geografické informaci promyšleně doplňovaly její program
a vytvořily spolu s ní jeden velký vědeckotechnický podnik,
který nemá v předchozi historii evropských aktivit daného zaměření obdobu. Svou úrovní potvrdily odborné nadšení a organizačni schopnosti nizozemských pořadatelů í význam vytvoření a systematického rozvíjeni Evropské střešní organizace
pro geografickou informaci (EUROGI), jejíž existence uspořádání tak široce integrovaného podniku umožnila.

zinárodní spolupráci v oblasti zeměměříctví a zvláště jeho
podpora středoevropským a východoevropským reformujícím
se státům při budování moderní zeměměřické služby byly již
oceněny za jeho dvouletého prezidentství v Evropském výboru
představítelů oficiálních kartografických institucí (CERCO).
Dále připomeňme že přezident F. Hrbek je čestným členem
maďarského Spolku pro geodézii a kartografii a rovněž i čestným členem Svazu geodetů ve Slovinsku.

Ing. Jan Neumann, CSc.,
Zeměměřický úřad, Praha
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