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528.21 (437.1/.2)

DUŠÁTKO, D.-VATRT, V.-LAŽA, L.

Geodetický a kartografický obzor, 41,1995, Č. 10, str. 213-218,
4 obr., I tab., lit. 10

Průběh astronomicko-gravimetrického kvazigeoidu území Čes-
ké republiky (souřadnicový systém S - 42/83) transformovaný
do WGS84 byl porovnán s přibližným průběhem geoidu, urče-
ným z výsledků měření GPS (WGS84) a výšek totožných bodů.
Izočáry rozdílů obou ploch, možnost, využití přibližného prů-
běhu geoidu v praxi a perspektiva jeho dalšího zpřesňování.

528.344: 629.783: 625 GPS

NOVÁK, P.

Geodetický a kartografický obzor, 41, 1995, Č. 10, str. 218-222,
2 obr., I tab., lit. 5

Mezinárodní služba GPS pro geodynamiku (IGS) slouží uživa-
telům již po dobu tří let. Pro přesné geodetické aplikace lze po-
užít dobře definované polohy stanic IGS v geocentrickém systé-
mu. Redukce objemu měřených dat při maximálně možné přes-
nosti odvozených poloh v dobře definovaném globálním tere-
strickém referenčním rámci. Popis současného stavu této služ-
by včetně rozvoje činnosti v souvislosti se začleňováním regio-
nálních sítí. Očekávaný zvýšený podíl IGS při řešení problémů
dalších geověd.

Smysl a význam měřické dokumentace hmotných kulturních
památek. Používané měřické metody a oblasti měřické doku-
mentace. Zodpovědnost lidstva za zachování kulturního dědic-
tví pro příští generace.

528.21 (437.1/.2)

DUŠÁTKO, D.-VATRT, V.-LAŽA. L.

Geodetický a kartografický obzor, 41, 1995, No. 10, pp.
213-218,4 fig., I tab., 10 reL

Form of the astrogravimetric quasigeoid on the territory of the
Czech Republic (in S-42/83 coordinate system) transformed in-
to WGS84 was compared with the approximate form of the
geoid determined from results of GPS observation (WGS84)
and of elevations of identical stations. Isolines of differences of
both surfaces, possible application of the approximate form of
geoid in practical using and perspective of its further upgrad-
ing.

528.344: 629.873: 625 GPS

NOVÁK, P.

Geodetický a kartografický obzor, 41, 1995, No. 10, pp.
2!8-222, 2 fig., I tab., 5 reL

The International GPS Geodynamic Service (IGS) serves to
users already three years. Well defined positions in geocentric
system of IGS stations can be used to very precise survey appli-
cations. Reduction of the extent of observed data at maxima!
obtainable accurary of derived positions in a well defined glo-
bal terrestrial reference frame. Description of the present state
of this service including its extension during the inclusion of re-
gional networks. Expected grow of IGS part at solution of prob-
lems of other geosciences.

528: 065/.067: 719

ŠTĚPÁN, P.

Geodetický a kartografický obzor, 41, 1995, No. 10, pp.
222-224,

Reason and importance of metrica! documentation of physical
monuments of culture. Applied survey methods and areas of
metrical documentation. Responsibility of mankind for the
preservation of cultural heritage to next generations.

528.21/437.1/.2/

DUŠÁTKO, D.-VATRT, V.-LAŽA, L.

Geodetický a kartografický obzor, 41, 1995, No. 10, pages
213-218, illustrations 4, planche I, bibliographies 10

Le parcours du quasi-géolde du territoire de la République
Tchéque (systéme de coordonnées S-42/83) transformé en
WGS84 a été comparé avec le parcours approximatif du géoide,
déterminé a partir des résultats du mesurage GPS (WGS84) et
des altitudes de points identiques. Isolignes des différences des
deux surfaces, possibilités ďexploitation du parcours du géoide
approximatif dans l'application pratique et perspective de sa
mise au point ultérieure.

528.344: 783: 625 GPS

NOVÁK, P.

Geodetický a kartografický obzor, 41, 1995, No. 10, pages
218-222, illustrations 2, planches I, bibliographies 5

Le service international du GPS pour la géodynamique (IGS)
est mis au service des usagers depuis déja trois années. Pour les
applications géodésiques précises, il est effectivement possible
ďappliquer la position bien définie des stations [GS dans le sys-
téme géocentrique. La réduction du volume des données mesu-
rées avec une précision maximale des positions déduites dans
un cadre global terrestre référentiel bien défini. Description de
la situation actuelle de ce service, y compris évolution des acti-
vités en connexion avec l'incorporation des réseaux régionaux.
Majoration prévue du quiotient IGS pour la solution de pro-
blémes émanant ďautres sciences géodésiques.



528 /065/.067: 719

STĚPÁN, P.

Signification et importance de la documentation des levés géo-
désiques des monuments culturels matériels. Méthodes de me-
surage utilisées et régions correspondant a la documentation
des travaux de mesurage. Responsabilité assumée par l'humani-
té pour la sauvegarde du patrimoine culturel en faveur des gé-
nérations futures.

528.21 (437.1/.2;

DUSÁTKO, D.-VATRT, V.-LAŽA, L.

Geodetický a kartografický obzor, 41, 1995, Nr. 10, Seite
213-218,4 Abb., I Tab., Lit. 10

Der Verlauf des ins WGS84 transformierten astronomisch-gra-
vimetrischen Quasigeoids des Gebiets der Tschechischen Repu-
blik (Koordinatensystem S~42/83) wurde mit dem approxima-
tiven Verlauf des aus den Ergebnissen der GPS-Messungen
(WGS84) und den H6hen identischer Punkte bestimmten
Geoids verglichen. Isolinien der Differenzen beider Fliichen,
M6glichkeiten der Nutzung des approximativen Verlaufs des
Geoids in der Praxi s und Perspektive der weiteren Erh6hung
seiner Genauigkeit.

528.344: 629.783: 625 GPS

NOVÁK, P.

Geodetický a kartografický obzor, 41, 1995, Nr. 10, Seite
218-222,2 Abb., 1 Tab., Lit. 5

Der internationale GPS-Dienst fiir Geodynamik (lGS) dient
den Nutzern bereits seit drei Jahren. Fur genaue geodiitische
Anwendungen kann man gut definierte Lagen der IGS-Statio-
nen im geozentrischen System nutzen. Reduktion des Umfangs
der gemessenen Daten bei maximal m6g1icher Genauigkeit der
abgeleiteten Lagen im gut definierten globalen terrestrischen
Referenzrahmen. Beschreibung des aktuellen Standes des Dien-
stes einschl. der Entwicklung der Aktivitiit im Zusammenhang
mit der Eingliederung regionaler Netze. Der erwartete erh6hte
Anteil des IGS bei der L6sung der Probleme weiterer Geowis-
senschaften.

Sinn und Bedeutung der Messdokumentation dere matreiellen
Kulturdenkmiiler. Angewandte Messverfahren und Bereiche
der Messdokumentation. Verantwortlichkeit der Menschheit
fiir die Erhaltung der Kulturerbschaft fur kommende Genera-
tionen.

528.21 (437.11.2)

)lYWATKO, )l.-BATPT, B.-JIA)J{A, JI.

reOne3llqeCKllH II KapTorpaqmqeCKllH 0630p, 41, 1995, NQIO,
CTp. 213-218,4 pllC., I Ta6., JlHT. 10

npoBeneHo cpaBHeHHe OqepTaHllll aCTpo-rpaBll~leTpllqeCKOrO
KBa3llreOHna TeppHTopHH 'IecKoH pecny6J1llKH (KoopnllHaTHall
CllCTeVla S-42/83), TpaHc<jJop"lHpoBaHHoro B WGS84, c npll-
6J1H3llTeJlbHb"'l OqepTaHlleVl reollna, onpeneJleHHb"l no pe-
3YJlbTaTaM H3MepeHHH GPS (WGS84) H BblCOT llneHTllqHblX
nYHKToB. H30JlllHllll pa3HHUbl 06ellx nJlOLUaneH, B03MOlKHOCTll
HCnOJlb30BaHHlI npH6J1H3HTeJlbHoro OqepTaHllll reollna Ha
npaKTHKe II nepcnepKTllBa ero naJlbHeHWero YTOqHeHllll.

reOne3HqeCKHH II KapTorpa<jJHqeCKHH 0630P, 41, 1995, NQIO,
CTp. 218~222, 2 pliC., I Ta6., JlHT. 5

MelKnYHaponHall cJlYlK6a GPS nJlll reonHHaMHKll (lG S) B pac-
noplllKeHllH nOJlb30BaTeJleH YlKe Ha npoTlIlKeHHH Tpex JleT. )lJlll
ueJleH ToqHoro reOne3HqeCKoro npHMeHeHHlI "10lKHO HCnOjlb-
30BaTb TOqHO onpeneJleHHOe nOJlOlKeHHe cTaHUHH IGS B reo-
ueHTpHqeCKOH CHCTeMe. OrpaHHqeHHe 06beMa H3V1eplleVlblx
.uaHHblx npH V1aKCHVlaJlbHO B03MOlKHOH TOqHOCTH npoH3Boil-
HblX nOJlOlKeHHH B TOqHO onpeneJleHHblX fJl06aJlbHblX 3eMHblX
HCXOnHblX paMKax. OnHcaHHe cOBpeMeHHoro COCT0llHHlI 3TOH
CJlYlK6bl BKJIIOqllTeJlbHO pa3BllTllll nellTeJlbHOCTll B CBlI3ll
C BKJ1lO'lfeHl1eM perHOHaJlbHblX ceTeH. O)KH.nae\ta51 nOBblllleH-

Hall ilO,~lI IGS npll peweHllll np06J1eVl H npyrllx reOHaYK.

reOile3HqeCKHH H KapTorpa<jJHQeCKHH 0630P, 41, 1995, NQ IO,
CTp. 222-224

CMbIC"~ H 3HaQeHHe Tonorpa<jJHqeCKOH nOKYMeHTaUHH MaTepll-
aJlbHblX naMlITHHKOB KYJlbTypbI. npHMeHlIeMble MeTOLlbl H3Me-
peHHH H 06J1aCTH Tonorpa<jJHqeCKOH .uoKYVleHTaUHH. OTBeT-
CTBeHHOCTb qeJlOBeQeCTBa 3a coxpaHeHHe KYJlbTypHoro Ha-
CJle.uCTBa .uJlll CJle.uYIOLUHxnOKOJleHHH.

HORŇANSKÝ, I.-MACKO, J.: Nový katastrál-
ny zákon prijatý

BARTOŠ, P.-GREGOR, V.: Fotogrametrické
určovanie deformácie dolných vrát plavebnej ko-
mory VD Gabčíkovo

VJAČKA, A.: Zaměřování změn v katastrálních
mapách
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Geoid České republiky
Ing. Drahomír Dušátko, CSc.,

Ing. Viliam Vatrt, CSc.,
Ing. Libor Laža,

Topografická služba Armády České republiky

V současné době, kdy je ve velkém měřítku rozšiřována
technologie GPS (Global Positioning System) do běžné
zeměměřické praxe, je velmi aktuální úlohou převod
elipsoidíckých výšek vztažených k elipsoidu světového
geodetického referenčniho systému 1984 (WGS84), na
výšky nadmořské, u nás definované jako výšky normální.
Existující a nově získávaná data pro tvorbu geocen-

trických geodetických systémů na území České republi-
ky (ČR) umožňují zjišťovat průběh fyzikální plochy
geoidu, ovšem s přesností límitovanou chybami elipso i-
dických výšek odvozených z měření GPS a zejména
chybami normálních výšek trigonometrických bodů, za-
hrnutých do zhušťovacího měření GPS DOPNUL v po-
lohových základech ČR.
Přesto však tato přesnost a hustota bodů GPS (cca 1

bod na 450 km2) umožňuji porovnání stávajícího, do-
sud používaného kvazigeoidu v souřadnicovém systé-
mu 1942 (S-42) a transformovaného do geocentrického
systému, s přibližným průběhem geoidu.
Zpřesňováni průběhu geoidu je procesem, který zahr-

nuje - vedle aplikace nových vědeckých poznatků -
použití různorodých měření povrchových (gravimetric-
kých, astronomických, polohových, nivelačních) a dru-
žicových (GPS, altimetrie) a koeficientů rozvoje poten-
ciálu gravitačního pole do sférických funkcí.
Lze konstatovat, že současná možnost porovnání plo-

chy lokálního geoidu a matematické plochy kvazigeoidu
(byť v určité hladině přesnosti a úrovni spolehlivosti)
znamená rovněž ověření dvou rozdílných teoretických
postupů, metodik tvorby a vstupních dat použitých pro
konstrukci uvedených ploch. Charakteristiky ploch geoi-
du a kvazigeoidu, rozdíly jejich výšek v globálním měřít-
ku a způsoby konstrukce viz např. v [11, 12].
V současné době probíhající výzkumy a práce u nás

navazují na tradici tvorby geoidu (kvazigeoidu) repre-
zentované jmény jako prof. E. Buchar, prof. M. Burša
a prof. M. Pick. Mezi civilní a vojenskou geodetickou
službou existuje dlouhodobá spolupráce v dané oblasti.

8xo 0,104 m ± 0,063 m
8yo -0,099 m ± 0,063 m
8zo -0,121 m ± 0,063 m

OJ -0,0050" ± 0,0028"
1/1 +0,0016" ± 0,0023"
E: + 0,0030" ± 0,0026"

m 0,0000046 ± 9,8. 10-6

8xa. 8Ym Ozo ~ translační prvky, vzájemný posun počátků
obou prostorových systémů vosách X, Y, Z;

OJ, 1/1, E: - rotační prvky, vzájemná stočení souřadníco-
vých os obou systémů; .

m - měřítkový faktor obou systémů.

Topografická služba Armády České republiky (AČR)
má ve svém plánu výzkumu v rámci úkolu 1.1I. "Úkoly
moderní geodézie v ozbrojených silách", podúkol
1.11.4 "Tvorba a zpřesňování průběhu geoidu", který je
považován za součást mezinárodní spolupráce.

Podkladem pro konstrukci tohoto geoidu byly výškové
údaje na 177 zhušťovacích bodech (DOPNUL) a nadřa-
zené sítě nultého řádu (NULRAD - 12 bodů), společ-
ně tvořících základ pro tvorbu geocentrického geodetic-
kého systému ČR (obr. I).
Potřebné údaje byly vypočteny prostorovou podob-

nostní transformací [4] elipsoidických výšek Rt'
z ETRF89 (European Terrestrial Reference Frame) -
viz [3] do WGS84 (vojenský geodetický geocentrický sy-
stém NATO) [13], nadmořské výšky hi (převážně určené
trigonometricky) byly převzaty z operátu geodetických
základů.
Přibližné výšky geoidu Ni byly na bodech DOPNUL

vypočteny jednoduchým rozdílem

Pravoúhlé geocentrícké souřadníce bodů DOPNUL byly vy-
počteny ve Výzkumném ús~avu geodetíckém, topografickém
a kartografickém, Zdíby (VUGTK) v ETRF89, jehož definíční
parametry jsou odvozeny od parametrů nadřazeného ITRF89
(lnternatíonal Terrestrial Reference Frame 1989) s kontinuál-
ně zpřesňovanými souřadnícemi globálně rozmístěných zá-
kladních bodů. Jsou známé geometrické verze ITRF90, 92, 94,
k nimž je určován transformační vztah nejenom pro ETRF, ale
také pro WGS84. Zpětně tak zpřesňované souřadnice ITRF
ovlivňují přesnost a geocentricitu systému WGS84 a tím i efe-
meridy družic navigačního systému GPS. V [5] jsou např. uve-
deny transformační parametry pro oba systémy. Např. pro
WGS84 a ITRF92 při neuvažování pohybů tektonických desek
jsou uvedeny v tab. I (podle [5]).

Excentrícíta počátku systému WGS84 vzhledem ke geocen-
tru se udává řádově hodnotou 1-2 m, zatímco u ITRF94 je
menší.

Nutno poznamenat, že zpřesněný systém WGS84 byl ozna-
čen jako WGS84 (G730); bližší viz opět v [5].

Parametry prostorové podobnostní transformace by-
ly určeny na základě znalosti souřadnic v obou systé-
mech na 12 identických bodech [6]. Střední chyba v ur-
čení elipsoidické výšky z měření GPS je udána hodno-
tou

Průběh geoidu z měření GPS a určený výše popsa-
ným zjednodušením podle (I) je znázorněn na obr. 2.
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3. Srovnání geoidu WGS84 s kvazigeoidem
transformovaným ze systému S-42183 do systému
WGS84

Aby mohl být porovnán průběh obou ploch, byly výšky
k\lfizigeoidu transformovány ze systému S-42/83 do sy-
stému WGS84. Transformace tohoto dosud používané-
ho kvazigeoidu S-42/83 do WGS84 proběhla opět s vy-
užitím prostorové podobnostní transformace, přičemž
koeficienty byly určeny na základě výšek geoidu a vý-
šek kvazigeoidu obou systémů na 18 identických bo-
dech NULRAD [8]. Střední chyba transformace je cha-
rakterizována veličinou

Spolehlivost a přesnost stávajícího astronomickogra-
vimetrického kvazigeoidu byla dosud odhadována řá-
dově v decimetrech, což plně vyhovovalo pro řešení re-
dukčních úloh vyšší geodézie a výpočtu výšek vstupují-
cích do úloh prostorových podobnostních transformací.
Nižší přesnost kvazigeoidu vykazovaly příhraniční ob-
lasti, a to pro nižší váhu dat v zahraničí, která se svým
vlivem podílela na určení výšek vnitrozemských.

Z porovnání obou ploch byly interpolovány izočáry
rozdílů jejich výšek (obr. 3). Z jejich průběhu plyne, že
průměrný rozdíl ve výškách obou ploch je na většině
území několik decimetrů. Výjimkou jsou příhraniční
oblasti, zvláště pak západní část ČR, oblast Šumavy,
kde rozdíly dosahují hodnoty až jednoho metru.

Tato maxima lze přičíst na vrub nedostatečné kvality
zahraničních astronomicko-gravimetrických dat, použi-

tých při astronomickogravimetrické nivelaci a jejím ná-
sledném zhuštění gravimetrickou interpolací.

Uvedený výsledek vyvrací na několika místech uvá-
děné pochybnosti několika autorů o reálnosti průběhu
existujícího kvazigeoidu v systému S-42/83.

4. Průběh geoidu v ETRF89

Systémový rozdíl výšek geoidu v ETRF89 a WGS84 je
prakticky konstantní posun, přibližně 0,6 m, vyplývající
z netotožnosti počátků souřadnicových os obou systé-
mů a vlivu jejich vzájemného stočení. Vzhledem k to-
muto téměř konstantnímu rozdílu nebyly vyhotoveny
izočáry; centimetrové odchylky vůči průměrnému posu-
nu plynou z vlastností podobností prostorové transfor-
mace souřadnic lokálních bodových polí (obr. 4).

Na základě dosud dosažených výsledků v procesu
zjišťování průběhu geoidu lze konstatovat, že současné
řešení umožní převod elipsoidických výšek, určených
technologií GPS, na výšky nadmořské s přesností do
jednoho až dvou decimetrů [7].

5. Zpřesnění průběhu geoidu

V etapě, kdy je prakticky před dokončením výstavba
geocentrického geodetického systému na území ČR,
čímž vyvrcholí práce na modernizaci polohových zákla-
dů, stojí před českou geodézií úkoly zpřesnění průběhu
geoidu na centimetrovou úroveň.

V našich podmínkách to prakticky znamená:
- určení elipsoidických výšek na vybraných bodech

stávající nivelační sítě, případně nivelační připojení
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Obr. 2 Průběh geoidu WGS84, určeného z měření GPS a nadmořských výšek, konstruovaného podle (1) na základě
údajů na 177 bodech DOPNUL. Krok izočar 0,2 m
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významných bodů s přesně určenými výškami elip-
soidickými v geocentrickém systému a tím vytvoření
vztažného bodového pole s výškami geoidu,

- využití výsledků gravimetrického mapování 1:25 000
pro vytvoření digitálního modelu anomálního tího-
vého pole,

- získání koeficientů rozvoje potenciálu gravitačního
pole Země co nejvyššího reálného stupně a řádu,

- získání aktuálních výsledků prací na evropském geo-
centrickém geoidu,

- vytvoření databází a technologické linky na výpočet-
ní a grafické zpracování.
Celé řešení je třeba postavit na výsledcích moderní

teorie a její aplikace v našich podmínkách. Zájmu celé
věci prospěje pokračování a rozvinutí plodné spoluprá-
ce pracovišť Geofyzikálního a Astronomického ústavu
AV ČR, VÚGTK, katedry geofyziky Matematicko-fyzi-
kál ní fakulty UK, Vojenského topografického ústavu
a Vojenského zeměpisného ústavu, Vojenské akademie,
Geofyziky, s. r. o., případně i dalších.

Geodetická pracoviště, která se postupně vybavují
technikou GPS čekají na výsledky z této oblasti
a mnohdy na nich prakticky závisejí. Proto bude ne-
zbytné transformovat přesný geocentrický geoid do do-
mácích, prakticky používaných, geodetických referen-
čních systémů.
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Ondřejov

Mezinárodní služba G PS (Global Positioning System)
pro geodynamiku čili lnternational GPS Service Jor Geo-
dynamics (IGS), založená Mezinárodní geodetickou
asociací (lnternational Association oj Geodesy, IAG) na
XX. valném shromáždění IUGG (lnternational Union
oj Geodesy and Geophysics), Vídeň 1991, je členem Fe-
deration oj Astronomical and Geophysical Data Analysis
Services (FAGS) [1].

Dnes je IGS tvořena zhruba 50 globálně rozloženými
permanentními GPS stanicemi, sedmi analytickými
centry, třemi globálními datovými centry, několika re-
gionálními, lokálními a operačními datovými centry,
koordinátorem analytických center a ústřední kanceláří
IGS. Na její činn"osti se podílí přes padesát institucí

a vědeckých pracovišť z celého světa. Tato služba urču-
je celou řadu produktů, jež zahrnují přesné dráhy (pre-
cise orbits, PO) družic GPS, rotační parametry Země
(Earth Rotation Parameters, ERP či Earth Orientation
Parameters, EOP), korekce atomových hodin jednotli-
vých družic, a poskytuje kvalitní fázová a kódová data
ze své celosvětové sítě GPS [1].

Přesnost produktů IGS je vhodná pro monitorování
deformací pevné Země, určování parametrů zemské ro-
tace, sledování variací hladin světových oceánů, určo-
vání drah jiných vědeckých družic (TOPEX/Poseidon
aj.) a sledování parametrů zemské atmosféry (ionosfé-
rické modely). Určované souřadnice stanic a složky je-
jich ročních posunů (rychlostí) se užívají spolu s další-
mi metodami kosmické geodézie - laserování družic
(Satellite Laser Ranging, SLR) a Měsíce (Lunar Laser
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Ranging, LLR), dlouhozákladnová interferometrie (Ve-
ry Long Baseline lnterferometry, VLBI) - k realizaci
Mezinárodního terestríckeho referenčního rámce (lnter-
national Terrestrial Reference Frame, ITRF) [I].

V blízké budoucnosti se očekávají aplikace v oblasti
dalších geovědních disciplín (zemská atmosféra), pro
navigační aplikace v reálném čase (letecká doprava)
a v systému sledování a předpovědí počasí [2].

Historie činnosti je poměrně krátká, ale přesto velmi
úspěšná a celý její vývoj je doprovázen neustálým ná-
růstem jejího významu. Svoji praktickou část zahájila
tříměsíční zaváděcí kampaní (Test Campaign) v roce
1992 (21. červen až 23. září). Tato etapa plynule přešla
v tzv. Pilot Service čili zkušební fázi, která byla zahájena
I. listopadu a během níž byly ověřeny základní principy
činnosti lOS včetně definování organizační struktury
lOS (tok dat, ustanovení analytických center, zřízení
ústřední kanceláře a jejího informačního systému). Ta-
to fáze byla ukončena dnem 31. prosince 1993 a 1. led-
na 1994 zahájila lOS svoji oficiální činnost. Organizač-
ní struktura doznala v roce 1994 změny přesunem
ústřední kanceláře z Astronomického institutu univerzi-
ty v Bernu do Laboratoře tryskového pohonu (Jet Pro-
pulsion Laboratory, lPL Pasadena).

Důležitý mezník v činnosti lOS znamenal Workshop
lOS konaný na přelomu listopadu a prosince 1994
v lPL. Zde byla předložena koncepce zhuštění stávající
sítě lOS o data a výsledky regíonálních sítí OPS a s tím
související změna organizace a činnosti lOS. Bylo roz-

hodnuto o vybudování systému tzv. asociovaných ana-
lytických center, které by zpracovávaly data z těchto sítí
a kombinovaly tato řešení s výsledky zpracování globál-
ní sítě produkované stávajícími analytickými centry
[2-5].

3. Struktura IGS

lOS plní své úkoly v rámci organízační struktury, která
obsahuje složky [l]:
- síť sledovacích stanic (lOS Network),
- datová centra (Data Centers, DC),
- analytická centra (Analysis/ Associated Analysis

Centers, AC/ AAC),
- koordinátor analytických center (Analysis Coordina-

tor),
- ústřední kancelář (Central Bureau, CB),
- řídící výbor (Ooverning Board, OB).

3.1 Klasifikace lOS sítí a stanic

Nejprve proveďme klasifikaci jednotlivých typů sítí
lOS. Výraz lGS Global Network (globální síť) se vztahu-
je jen na skupinu stanic, jejichž denní data jsou užívána
v analytických centrech pro určení přesných drah
a ERP (obr. I). Předpokladem je, že data z každé stani-
ce OPS v rámci této sítě by měla být analyzována ale-
spoň třemi AC při konzistenci jejich řešených poloh
lepší než 10 mm. Vybraná podmnožina těchto stanic,
které zpracovávají všechna analytická centra a definují
tak referenční rámec pro řešení lOS PO a ERP, se nazý-
vá lGS Core Network. Těchto stanic je nyní 13, při před-
pokládaném rozšíření zhruba na 15 stanic v blízké bu-
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doucnosti. Posledni skupinu tvoří tzv. IGS Regiona!
Networks (regionální sítě), které musí obsahovat mini-
málně tři stanice IGS globální sítě a alespoň jednu další
stanici v dané oblasti splňující podmínky IGS na stani-
ci GPS. V souvislosti s klasifikací sítí IGS se zmiňme
o tzv. IGS Po!yhedronu, který tvoří globální síť IGS a re-
gionální sítě IGS [3].

Podobně lze klasifikovat jednotlivé stanice IGS. Ro-
zeznáváme tři základní typy stanic: globální (data
z těchto stanic zpracovávají alespoň tři AC pro potřebu
řešení PO a ERP, a přispívají přímo pro určení ITRF),
regionální (pouze v jednom AC či AAC) a lokální (sta-
nice GPS etapových kampaní či lokálních permanent-
ních sítí). Dle pravidelnosti měření lze tytéž stanice roz-
dělit na tzv. core stanice (systém cca 50 permanentně
měřících stanic) a fiducia! (opěrné) stanice (množina
cca ISO stanic měřících v opakovaných kampaních GPS
jako byla např. EPOCH '92 [4].

Datová centra (DC) slouží k archivaci naměřených dat
a zajišťují jejich výměnu mezi jednotlivými složkami
IGS respektive mezi IGS a jejími uživateli.

Nejnižší stupeň tvoří tzv. operační centra (Operatio-
na! Center, OC), která provádějí sběr dat z vybrané sítě
stanic. Tato data jsou většinou v přístrojově závislém
formátu, takže OC provede převod dat do formátu RI-
NEX (Receiver INdependent EXchange format) ve stan-
dardním kroku třiceti sekund, jejich kontrolu a kompri-
maci. Takto upravená data (jeden observační soubor
pro stanici a den a jeden navigační soubor pro stanici
a den) poté OC zasílají pomocí Internetu do nejbližšího
lokálního, popřípadě regionálního centra. Příkladem
OC je JPL v Pasadeně, USA.

Vyšším typem DC je lokální datové centrum (Loca!
Data Center, LDC), které shromažďuje a archivuje data
z jisté lokální sítě (např. Centra! European Reference
Geodynamic Network, CEGRN). Příkladem je LDC
Graz.

Regionální datová centra (Regiona! Data Center,
RDC) získávají data z určité, nyní již značně veliké ob-
lasti (např. Evropa) jednak od OC a LDC, někdy ale též
přímo z jednotlivých GPS stanic. Přístup k datům
v RDC je umožněn pomocí Internetu a anonymních ftp
serverů. Příkladem RDC v oblasti střední Evropy je In-
stitutfiir Angewandte Geodiisie (lfAG), Frankfurt/Main.

Data z globální sítě IGS jsou pak směřována do nej-
vyššího typu DC, tzv. globálních datových center (G!o-
ba! Data Center, GDC) [4]:

- Crusta! Dynamics Data Information System (CDDIS)
v Goddard Space F!ying Center (GSFC), Greenbelt,
MD, USA,

- Scripps Institute of Oceanography (SIO), La Jolla,
CA, USA,

- Institut Geographique Nationa! (IGN), Paříž, Francie.

GDC uchovávají data z globální sítě IGS, která jsou
přístupná opět pomocí Internetu (anonymní či user ac-
countlpassword) minimálně po dobu 30 dní v režimu
on-line, starší data jsou k dispozici na vyžádání. Kromě
dat jsou zde k dispozici i jednotlivé produkty IGS, tj.
PO, ERP popřípadě i další, a to minimálně po dobu
jednoho roku v režimu on-line [4].

3.3 Analytická centra IGS a jejich
koordinátor

Analytická centra provádějí zpracování měřených dat
z jednotlivých stanic a počítají jednotlivé produkty.
V stávající struktuře IGS se jedná především o analytic-
ká centra IGS, v blízké budoucnosti pak o tzv. přidruže-
ná IGS či asociovaná analytická centra. Do této katego-
rie můžeme zahrnout i instituci koordinátora analytic-
kých center, jehož úkolem je sledování kvality produk-
tů jednotlivých AC, definování analytických standardů
a v neposlední řadě též určování tzv. oficiálních pro-
duktů IGS, čili jedné sady PO popřípadě ERP. Tuto
funkci v současné době zastává Jan Kouba (NRCa) [3].

Analytická centra zpracovávají data z jednoho či více
GDC za účelem určení přesných drah družic GPS a ro-
tačních parametrů Země, popřípadě dalších produktů
(ionosférické modely, korekce družicových hodin). Ty-
to výsledky své činnosti v podobě týdenních kompletů
zasílají do GDC a do Mezinárodní služby pro zemskou
rotaci (International Earth Rotation Service, IERS).
V současnosti existuje celkem sedm AC [I]:

- Center for Orbit Determination in Europe (CODE),
Bern, Švýcarsko,

- National Resources of Canada (NRCa) dříve Ener-
gy, Mines and Resources (EMR), Ottawa, Kanada,

- European Space Operational Center (ESOC), Darm-
stadt, SRN,

- GeoForschungsZentrum (GFZ), Potsdam, SRN,
- Jet Propulsion Laboratory (JPL), Pasadena, CA,

USA,
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Jméno Země Funkce Období

O. Beutler Švýcarsko Předseda 4 roky
Y. Bock USA Zástupce AC 2 roky
C. Boucher Francie Přidružený (lOS) 2 roky
J.Dow SRN Zástupce (síť) 2 roky
B. Engen Norsko Zástupce (síť) 4 roky
M. Feisselová Francie Zástupce IERS -
T. Kato Japonsko Přidružený (lOS) 2 roky
J. Kouba Kanada Koordínátor AC 2 roky
O. Mader USA Přidružený (lOS) 2 roky
W. Melbourne USA Zástupce lOS v IERS -
I. I. Mueller USA Zástupce IAO -
R. E. Neilanová USA Ředitel IOSCB -
C. Nollová USA Zástupce DC 4 roky
C. Reígber SRN Přídružený (lOS) 2 roky
R. Schutz USA Přídružený (lAO) 4 roky

- National Oceanic and Atmospheric Administration,
(NOAA), Silver Spring, MD, USA,

- Scripps Institute Of Oceanography (SIO), La Jolla,
CA, USA.

Kromě stávajících produktů budou AC poskytovat vol-
ná řešení svých globálnich sítí. Tyto produkty, ve for-
mátu SINEX (Software INdependent coordinate solution
EXchange format) obsahují určované parametry (sou-
řadnice stanic) a plnou variančně-kovarianční matici,
budou označovány jako A-SINEX [3].

V souvislosti s plánovaným zhuštěním sítě lOS a zapo-
jováním lokálních OPS sítí do rámce lOS se plánuje
činnost tzv. přidružených či asociovaných analytických
center. Tato AAC mají mít dvoustupňovou strukturu
obsahující AACTl (AAC of Type 1) a AACT2 (AAC of
Type 2) [3].

AACTl. Tato analytická centra by měla zpracovávat
data z regionálních sítí, tj. minimálně tří stanic globální
sítě (tzv. Anchor Stations) a alespoň jedné další stanice
v dané oblasti, splňující podmínky lOS. Řešení jako
volná síť ve formátu SINEX obsahující určované para-
metry (souřadnice stanic) a plnou variančně-kovarianč-
ní matici by byla směrována do AACT2. Pro výpočet by
byly použity produkty AC (PO a ERP), takže by byla
zároveň prováděna kontrola těchto produktů lOS. Po-
dobně jako výsledky činnosti AC i zde by zasílaná řeše-
ní byla v týdenních blocích. Předpokládá se přibližně
dvou týdenní časový posun mezi zaměřením dat a ode-
sláním těchto produktů (závislé na rychlosti řešení tzv.
rychlých PO, které by měly pro tato regionální řešení
vyhovovat). Produkty AACTl budou označována jako
R-SINEX [3].

AACT2. Analytická centra tohoto typu by kombino-
vala řešení poskytovaná jednak jednotlivými AC (glo-
bální síť, A-SINEX), jednak AACTl (regionální sítě,
R-SINEX). Výsledkem by byla sada týdenních řešení
O-SINEX, která by vznikla kombinací pouze dat A-SI-
NEX, jednak řešení P-SINEX (Polyhedron) vytvořené
na základě řešení A-SINEX a R-SINEX. Všechna tato
data budou uložena v DC a jednak budou poskytována
IERS pro řešení příslušného ročního ITRF. Tím se pro-
vede další kontrola produktů AC a řešení AACTl [3].

Koordinaci veškeré činnosti lOS provádí ústřední kan-
celář (lGS Central Bureau, 10SCB), která sídlí v JPL.
Ředitelem 10SCB je v současné době Ruth E. Neilano-
vá. S činností 10SCB úzce souvisí informační systém
(Central Bureau lnformation System, CBIS), zajišťující
tok informací jednak mezi jednotlivými složkami lOS,
jednak mezi lOS a jejími uživateli. Pomocí Internetu
lze na ftp serveru v 10SCB získat veškeré informace
spojené s činností lOS. Do činnosti CBIS spadá i distri-
buce tzv. elektronických dopisů lOS (lOS Mail) a lOS
reportů (lOS Report), obsahující důležité informace
o stavu lOS. Odpovědným pracovníkem za chod CBIS
je nyní Robert Liu. Přístup k CBIS je možný [I]:

- Internet (anonymní ftp: igscb@igscb.jpl.nasa.gov),
- World Wide Web (http://igscb.jpl.nasa.gov/),
- E-mail přes ftp server.

3.5 Řídící výbor lOS

Řídícím orgánem lOS je Governing Board (OB). V sou-
časné době obsahuje patnáct členů (tab. 1), z nichž je
devět volených a šest nevolených. V čele OB je prezi-
dent (v současné době prof. Oerhard Beutler, Univerzi-
ta Bern). OB provádí obecnou kontrolu všech aktivit
lOS, včetně modifikací organizace v souvislosti s po-
krokem v oblasti technologií a teorie, a organizuje pra-
videlné pracovní konference lOS (lGS Workshop) [I].

Produkty současné činnosti lOS tvoří přesné dráhy dru-
žic systému OPS NAVSTAR (NAVigation System using
Time And Ranging), korekce hodin družic, rotační para-
metry Země a též souřadnice jednotlivých stanic. Přes-
né dráhy, korekce hodin družic a rotační parametry Ze-
mě jsou k dispozici v jednotlivých DC v týdenních (tj.
po OPS týdnech) sadách a jsou zatím volně distribuo-
vané mezi uživatele technologie OPS po celém světě.
Předpokladem je připojení k síti Internet a znalost uži-
vatelských hesel jednotlivých DC, které si lze vyžádat
kontaktováním jejich odpovědných pracovníků.

Přesnost těchto produktů je v současné době následu-
jící [1]:

dráhy družic
korekce družicových hodin
ERP - souřadnice pólu
ERP - délka dne
souřadnice stanic

0,1-0,3 m,
0,5-5 ns,
0,0002-0,0007"
0,1- 0,5 ms/den,
0,003-0,03 m.

Důležitý je především údaj o přesnosti určovaných
drah, který se pohybuje na hranici 0,1 m. Tato přesnost
je přibližně řádově lepší než je přesnost vysílaných efe-
merid, a to i při zapnutém Anti-spoofingu (AS). Stejné
hodnotě se blíží i opakovatelnost určení jednotlivých
sad přesných drah. Použití přesných drah lOS se stalo
nutností při přesných aplikacích OPS.

5. Aktivity IGS v rámci České republiky

Zaměřme nyní svoji pozornost na aktivity lOS v rámci
České republiky (ČR). V současné době se omezují na
permanentní měření jedné fiducial stanice lOS, kterou
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je geodynamický bod na hlavní budově Geodetické ob-
servatoře Pecný (GOPE). Tato stanice se také zúčastnila
zahajovací IGS kampaně EPOCH '92. Stanice je per-
manentně v provozu od 7. září 1993; nicméně jí produ-
kovaná data byla až do května 1995 používána jen pro
interní geodynamický výzkum. Situace se v poslední
době značně zlepšila především v oblasti komunikace
(připojení GOPE na Internet), která je základním před-
pokladem pro zapojení staníce do sítě IGS. Stanice je
vybavena jednou z nejkvalitnějších aparatur GPS
(Trimble 4000SSE od firmy Trímble Navigatíon Ltd.,
USA), odhlédneme-li od situace, kdy většina staníc IGS
používá aparatur firmy Allen Osborne - Rogue, které
bohužel nejsou v ČR k dispozici. Od polovíny května
1995 jsou data zasílána do LDC Graz a v současné do-
bě probíhá proces začleňování této stanice do IGS.

V souvislosti s geodynamíckými projekty, které pro-
bíhají na GOPE od září 1993 a které spočívají v určová-
ní změn vzájemné polohy několika stanic IGS v oblasti
Střední Evropy a bodu GOPE, se jeví možnost čínnosti
ACCTl na GOPE. Toto centrum by mohlo rutinně po-
kračovat ve zpracovávání několika stanic globální sítě
IGS (např. Wettzell, Graz, Onsala, Jozefoslaw) a ome-
zeného počtu dalších stanic GPS v regionu střední
Evropy. Jeví se i možnost jisté spolupráce s podobnými
pracovišti např. v Rakousku (Rakouská akademie věd
v Grazu) či Polsku (Polytechnika ve Varšavě). Předpo-
klady pro zapojení GOPE do podobných aktivit IGS
jsou splnitelné a uskutečnění podobných záměrů by jis-
tě zvýšilo význam nejen tohoto pracoviště, ale i celé čes-
ké družicové geodézie.

IGS po dobu své existence potvrdila naděje v ní vkláda-
né a stala se základem pro velmi přesné aplikace GPS
v globálním měřítku. Její produkty umožňují velmi
přesné práce jak v oblasti praktické geodézie, tak i rea-

lizaci vědeckých projektů různých zaměření. Do značné
míry se jí podařilo zmírnit vliv zapnutí režimu AS, za-
mezující neautorizovaným uživatelům přístup k přes-
ným kódovým datům. Velmi významným faktorem je,
že jednotlivé produkty IGS je možné šířit i mezi ko-
merčními organizacemi (zatím volně, ale IGS má defi-
novat novou distribuční politiku na XXI. valném shro-
máždění IUGG, Boulder, USA, 7/95).

Produkty IGS lze doporučit pro všechny uživatele
technologie GPS, žádající maximálně dosažitelnou
přesnost, a to i v projektech lokálního charakteru.
V České republice se činnosti spojené s IGS nejvíce vě-
nuje Výzkumný ústav geodetický, topografický a karto-
grafický, pracoviště Geodetická observatoř Pecný, On-
dřejov, které disponuje širokým spektrem informací
o IGS a jejích produktech (včetně přístupu k nim).
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Měřická dokumentace
kulturních památek

Ing. Petr Štěpán,
Zeměměřický a katastrální
ínspektorát v Pardubicích

Dne 5. ledna 1995 byl v pražském Valdštejnském paláci
slavnostně vyhlášen letošní rok "Rokem památek
1995". Cílem této akce je přimět národ k tomu, aby si
více vážil kulturního dědictví a bojoval za jeho záchra-
nu a zachování pro další generace.

Česká republika patří k zemím, které se mohou PYš-
nit tisíciletou kulturou, představovanou nejen nesmír-
ným množstvím duchovních, ale i hmotných dokladů.
Jedná se především o oblast architektury - hrady,
zámky, kostely, domy. K tomu je třeba ještě připočítat
menší objekty, např. plastiky, lidovou architekturu, par-
ky a zahrady.

Snahou nás všech by mělo být toto velké kulturní bo-
hatství udržet pro příští věky. Nemalou měrou na

ochraně, rekonstrukcích a dokumentaci památkových
objektů se podíleli a podílejí i zeměměřiči - geodeti,
fotogrammetrikové a kartografové.

Každá památka v daném okamžiku představuje souhrn
všech lidských tvůrčích sil a také vliv přírodních nebo
historických zásahů. Základním smyslem měřické do-
kumentace je věrné grafické vyjádření podoby památky
tak, jak se zachovala k určitému datu, dále musí sloužit
k vědeckým a průzkumovým pracem a zároveň jako
podklad pro novou tvůrčí práci.

Dokonalá odborná měřická dokumentace chráně-
ných částí přírody, nemovitých kulturních památek a je-
jich architektonických souborů je tedy základním před-
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pokladem pro vědeckou, výzkumnou i praktickou čin-
nost v oblasti památkové péče a ochrany přírody.

Měřická dokumentace je využívána víceúčelově, od
čehož je odvozována přesnost, velikost měřítka a po-
drobnost požadované dokumentace.

Měřická dokumentace pro vědecké účely musí být
naprosto přesná, vyhotovená až do nejmenších podrob-
ností. Dokumentace musí detailně zachytit nejen zá-
kladní stavební osnovu památky, ale také i různé defor-
mace. Takováto měřická dokumentace slouží jako zá-
kladní podklad pro stavebně historické analýzy.

Měřická dokumentace pro archivní účely se provádí
nejčastěji u památek menšího významu, které jsou urče-
ny k demolici. U této dokumentace nejsou velké nároky
na přesnost a úplnost v proměření a zobrazení detailů
a deformací.

Zaměření pro praktické provádění památkové péče
se pohybuje od vysoké přesnosti až po zjednodušené
schematické podání, a to podle účelu, k čemu má doku-
mentace sloužit a podle významu památky.

Je však třeba konstatovat, že pro přesnou a dokona-
lou měřickou dokumentaci ve všech případech jedno-
značně hovoří skutečnost, že nelze nikdy dopředu od-
hadnout, jaký význam bude mít měřický dokument
v budoucnosti.

Před 2. světovou válkou se u nás vyhotovovaly plány
stavebních objektů většinou pouze pomocí oměrných
měr. Geodeticky bylo zaměřeno jen několik objektů.

K výraznému rozvoji měřické dokumentace došlo po
roce 1945, kdy si památkáři začali uvědomovat potřebu
přesných plánů. Dosavadní způsob zaměření oměrnou
metodou doplněnou křížovými mírami bez geodetic-
kých základů, byl nevyhovující. Proto zavedení geode-
tických metod (polygonové pořady, polární a ortogo-
nální metoda, protínání, nivelace, využití laseru atd.) do
těchto prací bylo výrazným pokrokem. Přesnost geode-
tických prací aní grafické zpracování však nebylo v té
době jednotné. Pro sjednocení těchto dokumentů byly
proto v roce 1959 vydány první "Metodické pokyny pro
zaměřování památkových objektů a chráněných částí
přírody", které však byly pouze interním předpisem
SÚPPOP. Jako celostátně závazný předpis vyšla až
v r. 1966 "Směrnice pro zaměřování památkových ob-
jektů a chráněných částí přírody".

Jínou měřickou metodou je metoda fotogrammetric-
ká, která ve spojení s ostatními měřickými metodami
představuje nejprogresivnější formu dokumentace pa-
mátkových objektů a sídel z hlediska odborného, tech-
níckého a ekonomického.

Za první fotogrammetríckou práci v oboru památko-
vé péče na území našeho státu se považuje fotogram-
metrické zaměření pomníku před bývalým německým
domem v Brně r. 1914. Ve 20 letech byla velmi rozšíře-
na průseková fotogrammetrie. Ve 30 letech byla použí·
vána jednosnímková pozemní fotogrammetrie. V této
době byly uskutečněny i první stereofotogrammetrické
práce.

Pro vyhotovení měřické dokumentace památkových
objektů a chráněných území přírody má dnes fotogram-
metrie k dispozici řadu různých metod a prostředků,
které může alternativně používat podle druhu a rozsahu
práce. Jako nejvhodnější měřická metoda je doposud

pozemní fotogrammetrie (nejčastější je opticko-mecha-
nické překreslení snímků a stereofotogrammetrické za-
měření: řešení analogové nebo analytické). Letecká fo-
togrammetrie se s výhodou použije jen pro vyhotovení
polohopisného a výškopisného plánu plošně rozlehlých
lokalit, jakými jsou např. hradní areály, historická jádra
měst, rozsáhlé archeologické celky ap.

Předností fotogrammetrické metody je i její fotogra-
fická dokumentace, která může doplňovat grafickou
měřickou dokumentaci.

To, že fotogrammetrie je významnou měřickou meto-
dou v památkové péči, svědčí i existence Mezinárodní-
ho výboru pro architektonickou fotogrammetrii (Comi-
té International de Photogrammétrie Architecturale -
CIPA) Mezinárodní rady pro památky a sídla (Interna-
tional Council on Monuments and Sites - ICOMOS),
která je jednou z nevládních organizací sdružených při
UNESCO.

Zaměření stavebních objektů, jako jsou hrady, zámky,
kostely, měšťanské domy ap., je nejčastější pracovní ná-
plní zeměměřičů. Jedná se většínou o vyhotovení polo-
hopisu popř. i výškopisu, řezů, dokumentaci fasád, ale
i např. kleneb, sloupů atd.

O měřickou dokumentaci lidové architektury se zá-
jem projevil mnohem později než u ostatních oblastí ar-
chítektoníckých památek, přestože zde již několik dese-
tiletí působila řada negativních vlivů, které měly a stále
mají za následek postupnou likvidaci těchto svérázných
staveb, dokládajících stavební umění lidu v minulých
stoletích. Měřickodokumentační práce objektů lidové
architektury jsou odlišné od běžné dokumentace, proto-
že objekty obsahují řadu deformací daných konstrukcí
a materiálem. Jednotlivé části staveb, které mají různé
štukaterské práce, řadu ozdobných prvků ap., je třeba
zpracovat graficky přesně, přesto však vykreslit volně
(ne narýsovat) tak, aby byl v plánu zachován charakter
celé stavby. Pracovník (techník), který vyhotovuje tako-
výto dokument, musí mít i výtvarné nadání. Měřické
a grafické práce tohoto druhu patří k nejzajímavějším
a velmi potřebným v oblasti památkové péče.

S měřickou dokumentací památkových objektů sou-
visí také zaměřování archeologických nalezišť. Měřické
metody používané v dokumentaci archeologických pa-
mátek vycházejí z metod geodetických a fotogramme-
trických. Stále více se užívá metody pozemní fotogram-
metrie jako aplikace leteckého snímkování ("kvaziletec-
ká" fotogrammetrie).

Jiným příkladem je měřická dokumentace podzem-
ních prostor rozkládajících se pod historickými jádry
města. Často tvoří ucelené lokality o délkách chodeb
v celkové délce i několika kilometrů. Jednotlivá patra
bývají vzájemně spojena schodiští, větracimi šachtami.
Kromě chodeb mohou být v podzemí vybudovány na-
př. velké klenuté sály s opěrnými sloupy. Mimo klasic-
ké geodetické a fotogrammetrické metody se používají
i některé způsoby z důlního měřictví.

Mezi nemovité technické památky, které dokládají
vývoj techniky a její úroveň v různých historických do-
bách, počítáme stavby vodní a komunikační, památky
hornictví, hutnictví a strojírenství, výrobní zemědělské,
potravinářské, textilní, keramické, rukodílné a sklenář-
ství. Rozsáhlé a nepřístupné objekty některých technic-
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kých památek v terénu poskytují šíroké možností uplat-
nění především fotogrammetríi.
Mezi nejpozoruhodnější úkazy přírody patří jeskyně.

Všechny významnější jsou chráněny státem buď jako
přírodní rezervace nebo společně s památkovou péčí ta-
ké jako archeologické rezervace. Jednou z nejdůležitěj-
ších metod speleologických průzkumů je mapování
podzemních prostor. Od konce 19. století, kdy se začalo
se soustavným výzkumem jeskyní, se vyvíjela i speciální
kartografie - speleokartografie. K jejich zaměření se
používají různé kombinace geodetických metod pro
měřické práce na povrchu nebo v dolech.
Měřická dokumentace parků a zahrad by měla být

nedílnou součástí měřické dokumentace památkových
objektů. Každý park či zahrada je svébytným architek-
tonickým dilem. Historické a umělecké hodnoty zámec-
kých a klášerních parků a zahrad jsou nevyčíslitelné. Je
však velké množství těchto přírodních ploch zanedba-
ných, což vede k nutnosti vyhotovovat měřické doku-
mentace současného stavu jako podkladů k jejich re-
konstrukcím a obnovám. Zaměření pomáhá k vytvoření
představy o původním udržovaném stavu. Kromě kla-
sických ·geodetických metod při zaměřování polohopisu
a výškopisu se může při velké rozloze areálu s výhodou
použít i letecké fotogrammetrie.
Dalším okruhem měřické dokumentace jsou např. in-

teriéry (nástěnné malby, klenby ap.) a drobnější objekty
(mobiliář, plastiky atd.).

Výše uvedené příklady měřické dokumentace památ-
kových a chráněných objektů a území však zdaleka ne-
obsahují všechny oblasti, kde se tato dokumentace pro-
vádí.

Lidstvo si uvědomuje mezinárodní charakter kulturní-
ho dědictví, obává se však jeho zničení a ochuzení příš-
tích generací o toto kulturní bohatství. Proto ve světě
vznikaly různé instituce, mezinárodní dohody ap., které
se zabývají ochranou a dokumentací kulturních pamá-
tek. Jsou to např. již zmiňované CIPA a ICOMOS,
z r. 1954 pochází Haagská konvence o ochraně památ-
kových objektů v případě válečného konfliktu, byla
podporovaná myšlenka UNESCO o založení meziná-
rodního Dokumentačního centra v Paříži aj.
Tento článek neměl v žádném případě vyčerpávají-

cím způsobem popsat a přiblížit rozsáhlou problemati-
ku aktivit zeměměřičů při vyhotovování měřické doku-
mentace v oboru památkové péče a ochrany přírody.
Cílem tohoto příspěvku bylo pouze to, co je napsáno
v úvodu: " ... přimět národ k tomu, aby si více vážil
kulturního dědictví a bojoval za jeho záchranu a zacho-
vání pro další generace".

Nizozemská Topografická služba
a její stěžejní aktivity

Ve dnech 10.-13. května 1995 proběhl workshop CERCO
pracovní skupíny IX k aktualízací topografických databází,
o němž pří neseme referát v nejbližší době. Hostitelskou orga-
nizací této akce byla nizozemská Topografická služba (Topo-
grafische Dienst/TD) v Emmenu. Před zahájením workshopu
pozval management TD zahraniční účastníky k prohlídce své-
ho ústavu. Vzhledem k tomu, že se tato exkurze tematicky do-
týkala řady problémových okruhů, jejichž řešení je velmi aktu-
ální i pro naši praxi, přínášíme o ní následující zprávu.
V úvodu návštěvy prezentoval zástupce ředitele TD J. van

der Linde videoprogram "Měnící se Nizozemsko", který popu-
lárně vědeckou formou seznamuje s aktivítami TD ve tvorbě
topo~rafických map středních měřítek a při jejich konverzi do
digitalních topografických databází. Dále pak informoval
o 175 let dlouhé historii služby a o její současnosti, která zača-
la v roce 1984 přesídlením ústavu do Emmenu.
Dnes je TD resortně příslušná do struktury mínisterstva

obrany, její organiza~e, řízeni a akční koncepce však vykazuje
výrazně civilní rysy. Redítelí ústavu je podřízen úsek personál-
ní, úsek ekonomícký a zástupce ředítele, do jehož působnosti
spadá celý výrobní úsek. Tato složka se organizačně dělí na
odbory plánování, marketingu, topografie, kartografie a infor-
matiky. Její současnou personální základnu tvoří třiapadesát
topografů a padesát dva kartografů. Roční náklady na odbor-
né aktivity představují dvacet milionů NLG, roční tržby ústavu
pak dosahují pěti milionů NLG.
TD ošetřuje topografické mapy měřítkové řady 1:10000,

1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:250000 a 1:500000 a z nich
odvozené digitální topografické databáze. První dvě mapy nej-

většího měřítka jsou koncipovány jako mapy ryze civilní, mě-
řítko 1:50000 je pojednáno jednak v civilní a jednak ve vojen-
ské verzi a zbylá menší měřítka jsou řešena formou vojenských
map. Digitální vektorové databáze byly nebo jsou z těchto
map odvozovány pro měřítko I :IO000 (TO PI Ovector),
1:50000 (TOP50vector), 1:250000 (TOP250vector) a 1:500000
(TOP500vector). Rastrové databáze pak byly vytvořeny pro
měřítka 1:25000 (TOP25raster) a 1:250000 (TOP250raster).
Program návštěvy výrobního úseku TD se soustředíl na

údržbu topografické mapy 1:10000 a její konverzi na databázi
TOPlOvector. Topografická mapa 1:10000 je v Nizozemsku
vytvářena jako jednobarevná mapa se čtyř-, šestí- nebo osmile-
tým cyklem obnovy diferencovaným podle povahy zobrazova-
ného regionu. Celé státní území je zobrazeno na šesti stech
šedesáti mapových lístech standardního rozměru I XO,625 m.
Databáze TOPIOvector pokrývá v současné době třetinu plo-
chy země a pro celé státní území bude dokončena v roce 1997.
Na uvedené úloze participuje polovina výrobních kapacit ústa-
vu a výrazně se jí také zúčastní externí soukromé firmy. Ročně
se do jejího plnění investuje šest milionů NLG a její urychlené
dokončení podporují i finanční injekce pocházející od zainte-
resovaných externích subjektů.
Tato databáze je připravována jako příští universální základ

v zemi budovaných geografických informačních systémů. Kro-
mě TOPIOvector byla na úrovni podrobnosti měřítka 1:10000
vybudována již v roce 1980 databáze hranic správního rozděle-
ní celého státního území a v roce 1993 k ní přibyl na stejné
úrovni založený a do čtvercové sítě uspořádaný digitální mo-
del reliéfu celého území státu disponující hustotou I bodli ha
s výškami zaokrouhlenými na celé decimetry.
Páteř technologické základny automatizované tvorby data-

bází a map reprezentují v TD hardwarové a softwarové pro-
dukty fy. Intergraph. Je zde instalováno na sedmdesát pracov-
ních stanic, dva bubnové skenery Optronics Map Setter 4040
a 5000, dva barevné plottery Hewlett Packard JET 650 C a vel-
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kokapacitní diskový paměťový systém STOR COMP RAID 7.
Dále je tu využíván také válcový skener Eagle 3640 C, ale jen
pro druhořadé práce.

Protože je TOPIOvector koncipována jako báze prostoro-
vých dat s bezprostředně ke každému objektu připojeným kó-
dem jedné ze stol?adesáti entitních tříd a identifikátorem enti-
ty, a tedy bez objemných atributových tabulek, je softwarově
podporována jen CADovským prostředím IIMicrostation
a ani výhledově se nepředpokládá její přechod do GISovského
prostředí IIMGE. Kartografické výstupy jsou ošetřovány pro-
duktem IIMap Publisher. Vzhledem k tomu, že se vektorové
databáze formují pro jednotlivé měřítkové úrovně autonomně
a s výrazným časovým předstihem menších měřítek, nepočítá
se s automatizovanou generalizací databází a s využitím soft-
waIového produktu typu IIMap Generalizer.

Udržba topografické mapy 1:10000 se opírá o aktuální le-
tecké měřické snímky pořízené se šedesáti procentním překry-
tem v měřítku I: 18 000 a zobrazující území o rozměrech
4,1 X4,1 km. Identifikace změn územní reality se uskutečňuje
na základě porovnání obrazu zvětšenin těchto snímků do mě-
řítka 1:10000 s obrazem topografické mapy vykopírovaným
na průsvitnou rozměrově stabilní fólii, do něhož se také zjiště-
né změny graficky vyhodnocují. Přitom se vyvíjí snaha vyhod-
notit stereo interpretací maximum změn kamerálně. Teprve
zbylé takto nevyhodnotitelné změny územní reality se došetřu-
jí a interpretují do mapového obrazu in situ.

Podkladové letecké snímky a mapové obrazy s graficky in-
terpretovanými změnami se pak podrobují rastrové dígitaliza-
ci. Digitální rastrové záznamy snímků se následně - s využi-
tím digitálního modelu reliéfu a soustavy vlicovacích bodů re-
prezentovaných dobře identifikovanými rohy staveb nebo zís-
kané aerotriangulací - transformují na digitální rastrové orto-
fotosnímky. Ty se na displeji pracovní stanice vlícují pod digi-
tální rastrový obraz topografické mapy 1:10000 s vyhodnoce-
nými změnami.

Změnami nepostižené části rastrového mapového obrazu se
pak - s případnými polohovými opravami vůči ortofotosním-
ku - interakčně vektorizují a také záznamy změn polohově
dle ortofotosnímku upřesněné se ve vektorové formě integrují
do okolního mapového obrazu. Zároveň se bodově, liniově
a areálově definují objekty TOPIOvector a v rámci své edice se
začišťují, opatřují kódy a identifikátory a organizují do přede-
psané fyzické struktury této databáze.

Její obsah je vnějším uživatelům přednostně nabízen v ná-
rodním výměnném formátu SUF2, může však být též poskyto-
ván ve formátech DlGEST, IGDS a DXF. Příprava tiskových
podkladů topografické mapy 1:10000 z TOPIOvector se reali-
zuje s uplatněním softwarového produktu IIMap Publisher
a rozmnožení této mapy probíhá tradičním polygrafickým po-
stupem. Pro jeho realizaci TD disponuje moderní technologic-
kou základnou, do níž kromě jiného patří velkoformátový ho-
rizontální fotoaparát Klimsch Commodore, tři ofsetové dvou-
barevky a další zařízení. Pro zpracování jednotlivých exemplá-
řů mapy se s výhodou uplatní reprodukce výstupů IIMap Pub-
lisheru na barevném plotteru.

Kromě TOPIOvector je v TD vedena databáze TOP50vec-
tor, která v současné době pokrývá šedesát procent státního
území a bude rovněž dokončena v roce 1997. Přitom pro sil-
niční síť existuje databáze na této úrovni podrobnosti celo-
státně již od roku 1987. Také databáze TOP250vector pokrývá
od roku 1992 celé státní území a v letošním roce bude rovněž
dokončena TOP500vector. V rastrové formě vytvořená data-
báze TOP25raster a TOP250raster pocházejí z roku 1994 resp.
1995.

Změny územní reality registrované v topografické mapě mě-
řítka I: IO000 se z ní postupně interakční počítačovou techno-
logií generalizovaně promítají do map menších měřítek a do
jejich databází. Za tím účelem se na displeji pracovní stanice
vlícuje kupř. na rastrový obraz aktualizované topografické ma-
py I :IO000 rastrový obraz neaktualizované topografické mapy
nominálního měřítka I :50 000 zvětšený do měřítka I: IO000
a v místech změn se interakčně vektorově upraví. Pro tyto ope-
race byly v TD vyvinuty dílčí programy, které např. k osové li-
nii komunikace generují její dvojčarou značku dle klíče smlu-
vených značek mapy 1:50 000 v pětinásobném zvětšení apod.
Jiné operace, jako kupř. posuny budov podél nasílených ko-
munikací, se však provádějí interakčně bez výraznější softwa-
rové podpory. Přes náročnost naznačeného postupu se s při-
měřeným využitím počítačové technologie daří postupně zavá-
dět ve zmíněných čtyř-, šesti- a osmiletých cyklech údržbu celé
měřítkové řady topografických map a jejich vektorových data-

bází. O cyklech obnovy rastrových databází však dosud nebylo
rozhodnuto.

Zajímavá je cenová politika TD kolem digitálních topogra-
fických databází. Pro TOPlOvector a TOP50vector se nabízejí
data po mapových listech, jež v prvním případě pokrývají
v území 62,5 km' a ve druhém 500 km', a to za roční licenční
poplatek zahrnující též příslušnou aktualizaci dat. Tento po-
platek je diferencován podle toho, zda se jedná o oblast se
čtyř-, šesti- nebo osmiletým cyklem obnovy dat a činí za je-
den mapový líst v případě TOPIOvector I 100, 735 nebo
550 NLG, v případě TOP50vector potom 1680, I 120 nebo
840 NLG. TOP250vector se pak poskytuje pro celé státní úze-
mí za jednotný roční lícenční poplatek 7600 NLG a pro plo-
chu 2 000 km' odpovídající jednomu mapovému lístu za
370 NLG.

Rastrové databáze TD nabízí za jednorázový poplatek neza-
hrnující aktualizací dat. Tento poplatek číní v případě dígitál-
ního modelu reliéfu s výše specifikovanými parametry pro celé
státní území ISO000 NLG, pro oblast odpovídající listu mapy
1:10000 o ploše 62,5 km' pak 350 NLG. Posléze rastrová
TOP25raster je pro celé státní území k dispozici za
60000 NLG, pro plochu 125 km' korespondující jednomu ma-
povému listu potom za 400 NLG.

Výši uvedených poplatků za poskytnutá topografická data
považuje TD za prvni hodnotové přiblížení takové jejich úrov-
ně, která by na jedné straně reprezentovala maximální náhra-
du státním rozpočtem vynaložených nákladů na jejich tvorbu,
aktualizaci a zprostředkování, a na druhé straně byla pro uži-
vatele přijatelným ekvivalentem přínosů, které mu uvedená da-
ta v jeho poznávací a rozhodovací praxi přinášejí. Dosavadní
zkušenosti ukazují, že nasazená výše poplatků je vesměs ak-
ceptovatelná pro klienty, kteří potřebují sledovaná data pro
malé a středně velké oblasti. Pro klienty vyžadující data v roz-
sahu velkých územních celků až celého státního území však
zřejmě bude nutno uvažovat o uplatnění výraznějších množ-
stevních slev.

Zahraniční hosté si z exkurze do TD odnesli o kompetenci
a cílevědomosti nizozemských kolegů ty nejlepší dojmy. V sou-
vislosti s tím je třeba zejména ocenit, že se jim v relativně krát-
ké době zdařilo rozvinout na široké frontě digitální technolo-
gie tvorby celé řady topografických map středních měřítek,
odvozování jejich databází a navíc v tomto digitálním prostře-
dí zabezpečit jejich údržbu. K tomu umně využili disponibilní
firmware, který v případě potřeby naváhali promyšleně dopl-
nit vývojem vlastního zpracovatelského software. Navíc pak
přidali vynikající organizaci, na marketingu založenou podpo-
ru ekonomiky svých aktivit a profesionální zanícení pracovní-
ků, což dohromady dalo vzniknout výsledkům, které jim může-
me upřímně závidět.

Ing. Jan Neumann, CSc.,
Zeměměřický úřad,

Praha

FIG Berlín 1995 -
úspěch České Republiky

Ve dnech 21. až 26. května 1995 se konalo v Berlíně 62. zasedá-
ní Stálého výboru FIG (Fédération Internationale des Géome-
tres - Mezinárodní federace zeměměřičů). Na tomto zasedání
byla Česká republika schválena jako hostitelská země a spolu-
organizátor 67. zasedání této mezinárodní nevládní organiza-
ce. Místem zasedání byla zvolena Praha, rok zasedáni bude
svým zůsobem jubilejní, bude to rok 2000.

Při příležitosti zasedání Stálého výboru FIG pořádá obvykle
příslušná členská asociace odbornou konferenci. Němečtí ze-
měměřiči reprezentovaní DVW (Deutscher Verein mr Vermes-
sungswesen) pořádali mezinárodní sympozium s ústřední té-
matikou "Přechod od centrálně plánovaného hospodářství
k tržní ekonomice". Již z názvu vyplývá, že sympozium bylo
orientováno svým zaměřenim na země střední a východní
Evropy.

Zasedání Stálého výboru a sympozium se konalo v Berlín-
ském kongresovém centru (BCC Berlin) v bývalé východní čás-
ti Berlína.
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Českou republiku zastupuje v FIG Český svaz geodetů a kar-
tografů (dále jen ČSGK), který má pro tento účel zřízen Ko-
mitét pro FIG (dále jen Komitét). Struktura Komitétu kore-
sponduje se strukturou FIG, kde je činnost rozdělena do de-
viti odborných komisí (KI- K9). Zasedání Stálého výboru
a především mezinárodního sympozia se zúčastnílo přes
320 odborníků z 42 zemí. Česká delegace byla dosti početná,
neboť měla 14 členů. Tvořili ji převážně členové Komitétu, ja-
ko národní delegáti jednotlivých odborných komisí. Němečtí
organizátoři z DVW podpořilí účast odborníků ze zemí střed-
ní a východní Evropy tím, že některé z nich pozvali a uhradili
jim nejen vložné, ale i ubytování a cestu. Z české delegace tak
cestovalo do Berlína 6 jejich členů, převážně pracovníků vy-
sokých škol (ČVUT v Praze a VUT v Brně) a VÚGTK, Zdiby.
O významné podpoře DVW svědčí ta skutečnost, že sympozía
v Berlíně se zúčastnilo mimo jiné 25 Rusů, 15 Poláků atd.
Ostatní účastníci české delegace jeli do Berlína bud' na slu-
žební cestu, nebo měli účast zajištěnou sponzorsky. Nejvíce
účastníků (asi 100) bylo z pořádající země - Německé spol-
kové republiky.

3. Zasedání Stálého výboru FIG a jeho příprava

Stálý výbor FIG (dále jen SV) je tvořen zástupci jednotlivých
členských asociací. FIG má v současnosti 67 členských asocia-
cí z 62 států. Zasedání SV se zúčastnilo 35 asocíací. Každá aso-
ciace má při hlasování jeden hlas. Českou delegaci zastupoval
především Ing. Milan Klimeš, místopředseda Komitétu a čest-
ný člen FIG, který na zasedáních zastával spolu s prof.Oshi-
mou z Japonska rovněž funkci skrutátora.
Program Stálého výboru byl tradičně velmi bohatý a tvořilo

jej 35 bodů, které byly rozděleny do tří samostatných zasedání.
První dvě zasedání se uskutečnila hned v pondělí 22. 5. (dopo-
ledne první a odpoledne druhé). Třetí zasedání se uskutečnilo
poslední den v pátek 26. 5. 1995. Všechna zasedání řídil prezi-
dent FIG pan Ear1 James z Austrálie. Z jednotlivých bodů pro-
gramu stojí za povšimnutí zejména:
- schválení zápísu z 61. zasedání FIG v Melbourne a zpráv

prezídenta a generálního tajemníka o činnosti australského
byra FIG. V říjnu 1995 bude předáno řízení FIG novému
byru z Velké Británie;

- přijetí nových členských asociací FIG (Zímbabwe, Litva -
dvě asocíace, Alžír a podmíněně Jugoslávie) a nových ko-
respondentů ze zemí, kde není odpovídající geodetická or-
ganizace (Tongo, Antiqua, Tuvalu);

- přijetí nových sponzorů FIG: GIT z Nizozemí a Trimble
Navigation Ltd. z USA;

- snaha po využití Internetu a E-Mailu (elektronické pošty)
k šířeni informací uvnitř i vně FIG;

- zpráva ředitele XX. kongresu FIG v roce 1994 v Melbour-
ne, kterého se zúčastnilo 1 388 delegátů (včetně 207 studen-
tů) ze 74 států, 102 vystavovatelů, 423 doprovázejících osob
a 900 denních návštěvníků. Na odborných akcích bylo
předneseno 374 referátů z 88 % v angličtině, 9 % v němčině
a 3 % ve francouzštině;

- zprávy předsedů jednotlívých komisí FIG o aktivítě komisí
a jejich plánech na období 1995-1999. Nejvýznamnějším
materiálem, který byl přijat v tomto bodě byl materiál sed-
mé komise (FIG Statement on the Cadastre);

- práce komise pro oficiální jazyky FIG (doposud A,N,F).
Bylo projednáno používání angličtiny jako jediného jedna-
cího jazyka s tím, že na XXI. kongresu v roce 1998 bude to-
to stanovisko včleněno do statutu FIG;

- schválení nového ředitele OICRF pana Paula van der Mo-
lena z Nizozemi po profesoru Hanssenovi, který odchází do
důchodu a jehož práce byla vysoce hodnocena.
Českou delegaci nejvíce zajímal bod jednání Stálého výbo-

ru, týkající se kandidátů na zasedáni SV v roce 1999 a v roce
2000. O zasedání SV v roce 1999 se ucházely Rakousko, Indo-
nézie a Jižní Afrika. O zasedání SV v roce 2000 opět Jižní
Afrika a Česká Republika. Všechny státy přednesly na
prvním dopoledním zasedání SV v pondělí svou nabídku na
hostování SV v jejich zemi. Až na Indonézii podpořili svoji
prezentaci krátkým videoklipem. Návrh na pořádání zasedání
v roce 2000 v Praze přednesl za českou delegaci Ing. Milan
Klimeš. Vlastní hlasování pak bylo, jak je v FIG zvykem, od-
sunuto až na poslední pátečni zasedání SV, čímž byl dán pro-
stor pro neoficíální propagaci jednotlivých zájemců v průbě-
hu prakticky celého týdne. Co vše uvedenému pátečnímu hla-

sování předcházelo? Připomeňme nyní stručně nejdůležitější
fáze naší přípravy.
Myšlenka uspořádat zasedání Stálého výboru FIG po více

než 20 letech znovu na území bývalého Ceskoslovenska (SV
zasedal v roce 1979 v Brně) byla po jeho rozpadu v roce 1992
zatlačena do pozadí úsilím obou nově vzniklých států uchovat
své členství ve FIG jako dvou samostatných subjektů. Že se to
podařílo již na dalším zasedání SV svědčí o tom, že čeští a slo-
venští odborníci mají na mezinárodním poli dobré jméno.
Hlavním úkolem obnoveného Komítétu bylo proto navázat na
práci v jednotlivých odborných komisích FIG. Velkou přileži-
tostí bylo právě zasedání SV v Berlíně. Česká delegace jela na
toto zasedání s dalším velkým úkolem, a to s návrhem na pořá-
dání SV v roce 2000 v Praze. Tomuto návrhu předcházela jeho
přibližně roční příprava, která zejména obsahovala:
- neformální sondáž představítelů a členů FIG na XX. kon-

gresu FIG v roce 1994 v Melbourne v Austrálii i při dalších
příležitostech;

- projednání tohoto námětu s co nejširší dom~cí odbornou
komunitou a získání jejích podpory (resort ČUZK, armáda
ČR, Komora geodetů a kartografů, vysoké školy, ČSGK
aj.);

- zaslání oficiální žádosti České republiky (ČSGK) koncem
roku 1994 odstupujícímu i novému byru FIG o zařazení to-
hoto návrhu na jednání 62. zasedání SV v Berlíně;

- po potvrzení zařazení příprava propagačních materiálů (na-
točení vídea o Praze a geodézii v CR s příspěvky předsedy
ČÚZK Ing. Jiřího Šímy, CSc., a čestného člena FIG
Ing. Milana Klimeše, příprava propagačního letáku a dal-
ších propagačních materiálů, vytvoření výstavky aj.). K to-
muto účelu vytvořil Komitét přípravnou komisí. Na činnos-
ti komise se podileli nejen členové Komi!étu, ale i někteří
další pracovníci a organizace (zejména VUGTK, Zdíby);

- projednání možností přijetí představitelů jednotlivých člen-
ských asociací na české ambasádě v Berlíně, spojené s ma-
lým pohoštěním a sklenicí dobrého moravského vína;

- sestavení české delegace do Berlína a rozdělení jednotlí-
vých úkolů včetně zajištění malého autobusu pro dopravu
většiny členů delegace a převoz výstavky a propagačních
materiálů do Berlína a zpět. (Moravské víno bylo natolík
dobré, že se vezlo pouze cestou tam.)
Hlavní propagační akcí organízovanou českou delegací

v Berlíně bylo uspořádání přijetí představitelů jednotlivých
členských asociací a členů byra na berlínské ambasádě. Pra-
covníci ambasády v čele s ambasadorem panem Černým, při-
pravili pro všechny zúčastněné přijemné setkání. Vlastního ve-
čera, který se konal ve středu 24. 5. se zúčastnilo celkem 66
hostů z 23 států. Po projevu ambasadora pana Černého pro-
nesl krátkou zdravici jménem ČSGK a ČUZK Ing. Slaboch.
Během večera se promítly natočený videoklip a další propa-
gační materiály o Praze a České republice. Samozřejmě se řa-
da diskuzí týkala návrhu na uspořádání SV v Praze. Myšlenka,
že k<!yž v roce 1999 vyhraje zasedání SV Jižní Afrika, nebude
mít Ceská republika v roce 2000 konkurenta, se při pátečním
hlasování ukázala jako reálná.
Na páteční zasedání SV se presentovalo 33 členských asoci-

ací. Všem byly ještě před hlasováním rozdány další propagační
materiály o činnosti geodetů a kartografů v ČR. Zdálo se, že
na vlastní hlasování jsou zvědaví nejen členové české delegace,
protože se sál zcela zaplnil. Nejprve se hlasovalo o hostiteli za-
sedání v roce 1999. V prvním kole obdrželo Rakousko 12 hla-
sů, Jižní Afrika 16 hlasů a Indonézie 5 hlasů. Protože žádný
z uchazečů neobdržel nadpoloviční většinu, postoupili do dru-
hého kola Rakousko a Jižní Afrika. Hlasování v druhém kole
vyhrála s převahou Jižní Afrika poměrem 21 :12. O uchazeči
zasedání v roce 2000 tak bylo rozhodnuto předem, neboť jedi-
ný protikandidát našeho návrhu Jižní Afrika vyhrál již v roce
1999. Česká republika a město Praha zastoupené Českým sva-
zem geodetů a kartografů tak byly schváleny jako spolupořa-
datelé zasedání Stálého výboru FIG v roce 2000 a pořadatelé
přidružené odborné akce. Již v žádosti zaslané byru FIG kon-
cem roku 1994 byla pro rok 2000 navržena odborná konferen-
ce s názvem "Quo Vadis Surveying of the 21st Century". Jak
významné je to rozhodnutí a jaký závazek na sebe čeští geodeti
a kartografové přijali, vypovídá seznam míst, kde se zasedání
v poslední době konala a budou konat.

1994 - SV a kongres Melbourne (Austrálie), 1995 - SV
Berlín (Německá spolková republika), 1996 - SV Buenos Ai-
res (Argentina), 1997 - SV Singapoure (Malaysie), 1998 SV
a kongres v Brightonu (UK), 1999 - SV Jižní Afrika, 2000 -
SV Praha (ČR), 2002 SV a kongres (USA).
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Při příležitosti 62. zasedání SV bylo v Berlíně uspořádáno sym-
pozium s názvem "From centrally planned to market econo-
my" s podtitulem - contribution of land regulation and eco-
nomics. Z názvu vyplývá zaměření tématiky konference na ze-
mě střední a východní Evropy. Z celkového počtu 26 příspěv-
ků bylo 17 předneseno německými odborníky, kteří tak plně
využili domácího prostředí a prezentovali zejména problemati-
ku transformace v nových spolkových zemích Německa. Z této
problematiky byly projednávány:
- obecné otázky vlastnictví nemovitostí z hlediska politické-

ho, sociálního, ekonomického a právnického a garance
vlastnických práv;

- systémy územního plánování ve východní i v západní Evro-
pě a porovnání jejich efektivity;

- požadavky katastru a požadavky na katastr v průběhu
restrukturalizace vlastnických a užívacích vztahů k nemovi-
tostem;

- vztah územního plánování, územní správy a pozemkové re-
formy v zemích střední a východní Evropy;

- zkušenosti z privatizačního a restitučního procesu ve střed-
ní a východní Evropě;

- trh s nemovitostmi, oceňování nemovitostí a vnější vlivy na
ceny a čínnost organizací sdružující profese zabývající se
touto problematikou v západní Evropě;

- otázky soukromého podnikání v oboru zeměměřictví v ze-
mích přecházejicích od centrálně plánované k tržní ekono-
mice;

- vzdělávání, poradenství a služby v uvedených oblastech.
Českou republiku reprezentoval příspěvek Ing. Ivana Pešla

a Ing. Jiřího Rydvala s názvem "Privatizační a restituční pro-
ces v ČR", který obsahoval souhrnnou charakteristiku průbě-
hu transformačního procesu s výčtem a popisem metod, které
byly použity při privatizaci majetku státu a transformaci druž-
stev. Podrobněji se pří~ěvek zabýval zásadními změnami tý-
kajícími se katastru v CR a novou legislativou v této oblasti.
Část příspěvku byla věnována i problematice trhu s nemovi-
tostmi v CR. Příspěvek na symposiu přednesl Ing. Rydval a ja-
ko jeden z mála příspěvků vyvolal i diskuzi z pléna. Nejen
českými účastníky byl tento příspěvek hodnocen velmi vysoko
a napomohl k lepšímu pochopení změn, které se v této oblasti
v ČR udály. Vedle tří oficiálních jazyků FIG (A, F, N) zajistili
pořadatelé na sympoziu i tlum.očení ruštiny. Sborníky ze sym-
pozia jsou uloženy v ODlS VUGTK.

Národní delegáti jednotlivých komisí se zúčastnili zasedání
svých komisí a jednání s jejími členy, v KI (Professional Stan-
dards and Practise) Ing. Klimeš, v K2 (Professional Educa-
tion) Doc. Weigel, v K3 (Land Information Systems) Ing. Čá-
lek, v K5 (Positioning and Measurement) Ing. Slaboch, v K6
(Engineering Surveys) Doc. Švábenský, a v K8 (Spatial Plan-
ning and Development) RNDr. Hojdar. Komise 7 (Cadastre
and Land Management) zasedala několik dní před berlínským
sympoziem v Delftách a za ČR se jednání zúčastnil národní
delegát FIG Ing. Pešl. Na těchto jednáních došlo mj. k setkání
českých zástupců s nově jmenovanými předsedy komisí FIG.
Z hlavních výsledků těchto jednání bylo především jmenování
Ing. Slabocha předsedou nově vytvořené studijní skupíny 5.1
zabývající se QA/TQM (Quality Assurance/Total Qualíty Ma-
nagement), čímž ČR má opět jednoho zástupce mezi funkcio-
náři FIG. FIG začal znovuvydávat inovovaný trojjazyčný vý-
kladový slovník (A, F, N), ze kterého byly v Berlíně uvedeny
dva díly, díl č. 4 "Cadastral Surveying and Cadastre" a díl č. 5
"Geodetic Instruments".
Členové české delegace se zúčastnili i dalších akcí, které

průběh zasedání Stálého výboru a sympozium provázely. Na
rozdíl od předcházejících let nebyla při této příležitosti pořá-
dána žádná tradiční výstava firem a výrobců geodetických pří-
strojů. Němečtí zeměměřiči uspořádali v prostorách kongreso-
vého centra výstavu zabývající se informačními systémy a ka-
tastry v jednotlivých spolkových zemích Německa. Trvale pro-
bíhala prezentace německého územního informačního systému
střídavě v několika jazycích. Čeští účastníci doplnili jako jedi-
ní zahraniční účastníci tyto výstavy o vlastní tři panely, na kte-
rých prezentovali českou geodézii a kartografii. Za slabší
stránku organizace lze pokládat i málo technických exkurzí,
zcela například chyběla možnost navštívit některou z odbor-
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ných institucí (katastrální úřad, městské informační centrum,
realitní kancelář apod.), i když se sympozium těchto problémů
přímo dotýkalo.

Čeští geodeti dosáhli na 62. zasedání Stálého výboru FIG mi-
mořádného úspěchu tím, že jim bylo svěřeno hostování a spo-
luorganizace 67. zasedání tohoto orgánu v roce 2000 v Praze.
Český svaz geodetů a kartografů a Komitét pro FIG si byly
vědomi tohoto nelehkého úkolu již při jeho přípravě a proto
velmi přivítaly podporu, které se Jim při prosazovám této
myšlenky dostalo. Za tuto podporu bych chtěl všem českým
i slovenským geodetům a kartografům jménem Komitétu pro
FIG poděkovat. Tato podpora nás všechny zavazuje dobré
jméno, které podle mého názoru ve FIG máme, nezpronevě-
řit.

Doc. Ing. Josef Weigel, CSC.,
předseda Komitétu pro FfG,

Český svaz geodetů a kartografů

44. sněm německých kartografů
1995

Sněmování německých kartografů se konalo v Hamburku ve
dnech 21.-24. května. Pořadateli byly Německá kartografická
společnost a její zemská pobočka v Hamburku. Zúčastnilo se
ho 732 domácích kartografů a 53 zahraničních hostí ze 14 ze-
mí. Hlavním tématem byla "Kartografie na severu", rozumí se
problematika kartografické tvorby spojené s rozvojem města
Hamburku a některých území severních zemí Šlesvicka-Hol-
štýnska a Meklenburska-Předního Pomořanska.
Současně se sněmem bylo od 23. 5. uspořádáno 1. Europa

Forum, setkání více evropských kartografických společností,
jež si vzalo za cíl podpořit užší spolupráci kartografů v Evropě
ve změněných politických podmínkách. Toto setkání se zabý-
valo novými rozvojovými trendy v oblasti regionálních a ná-
rodních atlasů. Protože se program obou akcí mnohonásobně
překrýval, odborných přednášek tohoto fóra jsme se nemohli
zúčastnit.
V rámci sněmu německých kartografů se konalo zasedání

Německé kartografické společnosti a veřejná zasedání jejích
deseti pracovních skupin, osm odborných přednášek, tři-
náct odborných exkurzí na pracoviště různých institucí, vý-
stava firem, výstava map, výstava kartografické a informač-
ní grafiky pro potřeby tisku, kartografická výstava "Řeky
v srdci Evropy: Rýn, Labe, Dunaj", kulatý stůl mladých kar-
tografů na téma Kartografie na přelomu tisíciletí a konečně
pět celodenních geografických exkursí, nepočítaje akce spo-
lečenské.
Čeho se bude týkat odborný program především, naznačil

v úvodu konference N. Schiles v přednášce: Uplatnění hos-
podářského faktoru při služebních výkonech = mapa s bu-
doucností. Dnes již nelze připustit tvorbu map, které by ne-
měly své uživatele. Mapa musí svým obsahem i formou ne-
jen vyhovovat náročným současným potřebám uživatelů, ale
musí i "předvídat" a "předbíhat" směr rozvoje požadavků.
K tomu je potřeba zajistit vysokou odbornou připravenost
tvůrců map a všechny tradiční i nejnovější technické pro-
středky. Konkrétní rozvinutí těchto tezí se objevilo v před-
náškách K. Wirthe: Městský plán ruhrské oblasti - převrat
v městské kartografii; H. Hechta: Budoucí aspekty námořní
kartografie a H. Graeffa: Kartografie na cestě k elektronic-
kému využití.
Městské plány a mapy již natrvalo počitají s existencí digi-

tální formy (DISK = Digitale Stadtkarte). DISK představují
geografické datové báze pro specifické městské použití v mě-
řitkovém rozsahu I : 10 000-1 :60 000. Svým cíleně redukova-
ným obsahem, zbaveným nadbytečností, se stávají podkladem
pro budováni městských geografických informačnich systé-
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mů. Přechody k menším měřítkům se pak mohou dít bez ge-
neralizace, pouhým zmenšením. Užívatelé mají k díspozici ne-
jen digítální data, ale i analogové mapy v dosavadním prove-
dení. Digitální data se dístríbuují v rastrové či vektorové po-
době, vektorová data jsou bohatě diferencována, aby byl mož-
ný mnohostranný výběr a kombinace obsahu. Bylo dosaženo
velmi dobré kompatíbility s "Digitální základní mapou měs-
ta" použitím stejného hard- a software (SICAD, WS 2000).
Od roku 1993, kdy byla DISK dokončena, se zrealizovalo
mnoho různých použití. Další "poněkud jiné plány měst" mů-
že používat každý, kdo má PC s CD-ROM. Použitím registrů
(ulice, vodstvo, zelené plochy, městské části apod.) a vrstev
polohových dat (hranice všeho druhu, linky městské dopravy
atd.) se DISK transformuje do prostředku široké meziprofes-
ní komunikace.
V mnohém odlišná, ale v mnohém dnes již podobná je sítua-

ce tvorby a užití námořních map. Námořní mapy existují již asi
700 let. Do dnešní doby vytvořil Spolkový úřad námořní plavby
a hydrologie (BSH) v Hamburku (a Rostocku) cca 900 títulů
námořftích map různých měřítek a určení. Měřícké práce v Se-
verním a Baltickém moři jsou předpokladem bezpečné naviga-
ce v těchto oblastech, které jsou nejfrekventovanějšími ve svě-
tové námořní dopravě a dodávají základní údaje pro tvorbu
námořních map. Patří sem topografické monítorování mořské-
ho dna, wattových ploch (měl čín), směrů proudění, určování
přesné polohy objektů na moří í pod vodou. Samostatným
oborem je zkoumání stavu ústí řek a přístavů. Výsledky měření
se zaznamenávají do pracovních map. Topografická mapa moř-
ského dna se vyhotovuje v měřítkách I: 5 000 a I: 25 000
(event. 1:20000). Spolu s hloubnicovými mapami a plány pří-
stavů slouží námořní dopravě i vědeckým bádáním. Námořní
mapy i německý "Nautický informační systém" musí nutně
odpovídat mezinárodním normám. (Mapy byly předvedeny na
výstavě.)
BSH se podílí na budování "elektronické námořní mapy"

ECDIS (= Electronic Chart Dísplay and Information System)
v rámcí mezinárodního výzkumného projektu. Projekt ECDIS
rozpracovává jednotný objektový katalog. Pro tvorbu dat
ECDIS a pro redakci a tvorbu námořních map jsou nezbytná
data strukturovaná způsobem GIS. Nazývají se NAUTHIS
(= Nautísch Hydrographisches Informationssystem). ECDIS,
jakkoliv se odehrává na obrazovce, je ekvivalentní svým obsa-
hem i formou papírovým mapám.
Poslední z velkých témat konference bylo věnováno uplatně-

ní kartografických děl v tisku a ostatních médíích. Po rozsáh-
lém průzkumu byly v roce 1993 poprvé formulovány určíté
zásady, jak co nejefektívnějí a nejpůsobivěji mapy pro tisk vy-
tvářet a jak je uplatňovat. Rozumí se mapy zvýrazňující lokali-
zaci určitých událostí, mapy pro předpověď počasí a mapy
dokumentující hospodářský, kulturní i jiný rozvoj určítých ob-
lastí. Mapy pro zmínku o určíté události nebo mapy pro rekla-
mu jsou zpravidla velmi jednoduché, nápadné a vytvářejí je
školení ~koví grafici (infografici). Grafické podklady pro ma-
py, které doprovázejí pojednání o rozvojí určitých území nebo
o využití volného času apod., jsou nezřídka vybírány ze soubo-
rů "úředních" map, které bychom v našich podmínkách nazva-
li státní mapové dílo. Letos se na sněmu hovořilo zejména
o zjednodušených technologických postupech tvorby map pro
tisk a o spojení kartografické formy s dalšími grafickými mož-
nostmi v tisku. Byly to přednášky H. Evellinga Tisková karto-
grafie v praxi a W. Scharfa Nové poznatky v kartografii pro
tisk.
Z půldenních exkursi jsme se zúčastnilí návštěvy v nové pro-

vozni budově nakladatelství FALK - Verlag Hamburg a firmy
GeoData geographische Datenbanken.
Nakladatelství FALK bylo založeno před 50 lety kartogra-

fem Gerhardem Falkem a Jeho spolupracovníky v Berlíně, kte-
ří se rozhodli zmapovat poválečné trosky tohoto města a vy-
tvořit mapový podklad pro jeho obnovu. Dnes zahrnuje pro-
dukce tohoto podniku asi 400 titulů map, převážně plánů
měst. U nejvýznamnějších měst se mapy aktualízují každé dva
roky. Mapová část každého titulu je doplněna textovými infor-
macemi, rejstříky ulic, dopravními přehledkami apod. Mapy
jsou charakteristické svým způsobem skládání a kníhařského
zpracování. Unikátní prosekávací a skládací stroje byly kon-
struovány pracovníky firmy před mnoha lety a pracují spoleh-
livě dodnes.
V roce 1994 nakladatelství FALK spojilo prostředky s RV-

-Verlag (Bertelsmann), a vytvořily společnost GeoData geogra-
phische Datenbanken GmbH & Co. Do této firmy byla převede-
na nejnákladnější oddělení obou nakladatelství: redakce map,

kartografické oddělení a "kartografická informační služba".
Nová firma GeoData má především za úkol shromažďovat
a zpracovávat kartografícky využítelné informace a udržovat je
v aktuálním stavu, koncepčně i prakticky budovat linku počíta-
čové kartografie, která začíná zhodnocením a zpracováním dat
a končí zhotovením tískových podkladů, to jest barevných vý-
tažků pro čtyřbarvotisk.
Firma GeoData zaměstnává jen malý počet nejkvalifikova-

nějších pracovníků a disponuje vyspělou technikou i softwarem
zásadně domácího původu. Dodává aktuální informace a hoto-
vé podklady oběma nakladatelstvím FALK a RV, která se spo-
lečně stala v krátké době největším producentem map pro tu-
ristickou veřejnost v Evropě. Obě nakladatelství dokonce sblí-
žují výrazové prostředky a dříve charakteristický vnější vzhled
svých map.

Na výstavě map domínovaly mapy, které můžeme nazvat ma-
pami pro hospodářskou výstavbu (služebními, odvětvovými).
Největší expozice patřila Landesvermessungsamt Mecklen-
burg-Vorpommern ve Schwerinu a Vermessungsamt Hamburg.
Silně byl zastoupen Landesvermessungsamt Schleswig-Holste-
ín v Kielu a Strom- und Hafenbau Hamburg. Výběr není ná-
hodný. Rozvoj tvorby služebních map ve středních měřítkách
nastává v oblastech, kde dochází k velkým hospodářským změ-
nám, jako např. v některých spolkových zemích býv. NDR,
v hamburském přístavu, v zemi Šlesvicko-Holštýnsko. Tato
činnost je plně hrazena z rozpočtu spolkových zemí, soukromé
firmy se na ní nepodílejí. Základem je vysoká profesíonalíta
při zpracování a zřejmě dokonalé technické vybaveni, opět se
upřednostňují němečtí dodavatelé.
Velmi podnětná by)a expozice Zemského zeměměřického

úřadu ve Schwerinu. Uřad vytváří stále ještě dvě řady odvoze-
ných topografických map v měřítkách I: 25 000, I: 50000,
I : 100 000:
I. Topografické mapy (AS) - vydávané pro řešení státních

úloh, upravené bývalé vojenské mapy NDR.
2. Topografické mapy (AV) - pro národní hospodářství.
Grafickým podkladem pro obojí je topografická mapa

I : 10 000 (AS), která se samostatně vydává nyní jen pro úze-
mí větších měst v souvislém kladu jako Topografická mapa
města (AS) 1 : 10 000 a 1 : 25000. Topografické mapy jsou vy-
hotoveny v Gauss-Kriigerově zobrazení 30 poledníkových
pásů na Besselově elipsoidu, výškový systém Kronštadtský.
Výrazové prostředky a barevné provedení se přizpůsobuje
topografickým mapám ostatních německých spolkových ze-
mí.
Zemský úřad má vlastní topografickou složku a dísponuje

možností zhotovení LMS pro obnovu map. Také vydává ce-
lou řadu faksimile historických map spravovaného území,
která vhodně doplňují sortiment map současných a významně
plní pokladnu. Distribuci map zajišťuje zemský úřad, všechny
katastrální a zeměměřícké úřady v okresích a vybraná síť
knihkupectví ve státě, i objednávkovou službou. Při odběru
200 a více map lze získat rabat 30 %. Všechny mapy jsou oz-
načeny doložkou a chráněny podle zákona protí nežádoucím
formám vyuŽítí. Nabídkové katalogy se objevují při všech pří-
ležítostech.
Úplná řada středněměřítkových topografických map se ne-

ustále ob.novuje a vydává v zemském zeměměříckém úřadě
v Kielu. Uzemí Šlesvícka-Holštýnska je hospodářsky velmi vy-
spělé, stále však probíhají odvodňovací a rekultivační práce,
např. ve Frísku, nebo stavba hrází, údržba pozemních a vod-
ních komuníkací. Na vlastních topografických podkladech
zpracovává úřad tematické (odvětvové) mapy v souvislém kla-
du nebo výběrově pro určítá území. Ochrana a dístribuce map
je stejná jako v předchozím případě.

Specifickou funkci zajišťuje převážně tematícká mapová
produkce Vermessungsamt Hamburg, Strom- und Hafenbau
l;Iamburg a Bundesamt mr Seeschíffahrt und Hydrographie.
Uzemí svobodného hansovního města Hamburku se postupně
zaplňuje "snímkovou mapou 1 :5000" (Luftbíldkarte von Ham-
burg I : 5 000). Je to barevný satelítní snímek s dokopírovaným
rámem a popísem Německé základní mapy I :5000. Snímková
mapa je efektní nejen na pohled, ale i komerčně.
Na výstavě map se představilo také 5 vysokých škol se za-

měřením na kartografií nebo fotogrammetrií (v Mníchově,
Drážďanech a Karlsruhe) a předvedlo ukázky již počítačových
řešení vybraných geograficko-kartografických úloh.
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Problémem dnes již není zpracování mapy na počítači. Existu-
je množství specializovaných kartografických programů pro vel-
ká měřítka, střední měřítka, tematické mapy, vybavených pat-
řičnými funkcemi podle požadavků zpracovatele toho kterého
díla. Problém je dostat do počítače aktuální data ke zpracování.
Existují kartografické databáze, ale jejich udržování v aktuál-
ním stavu je nákladné, proto více institucí, které tyto databáze
využívají, spojuje prostředky na jejich údržbu, jak již bylo zmí-
něno při popisu exkurse ve firmě GeoData.

Dalším problémem je optimální grafický výstup z počítače,
volba vhodných materiálů pro různé uživatele. Například se ne-
osvědčíly tematické mapy pro lesníky vyhotovené na InkJet
Plotteru - při použití v terenu se při dešti kresba rozpíjí.

Vzhledem k množství programů je problémem i výběr nej-
vhodnějšího software. V Německu dávají přednost domácím
produktům. Někdy volba není nejšťastnější, což se pozná ča-
sem a často se pak obsah a forma mapového díla přízpůsobuje
programu, nikoli naopak, jak by správně mělo být.

Obecně jsme neviděli žádné novinky ve srovnání s postupem,
používaným běžně u nás: mapa v analogové formě je snímána
skenerem, přípravené soubory dat jsou interaktivně kartogra-
ficky zpracovány (vektorizace na rastrovém pozadí), podle po-
třeby doplněny textem a údaji z jiných než mapových pramenů
a zobrazeny na rastrovém ploteru na fólii.

Při práci s rastrovými daty je kromě speciálních formátů
jednotlivých firem používán univerzálně formát TlFF. Roz-
lišovací schopnost používaných skenerů při snimání z papíro-
vé předlohy 400-600 dpi, při snímání z fólie 2000-2400
dpi.

Všechny firmy zdůrazňují, že jejich programové produkty
- ať pro velká, nebo střední měřítka - umožňují vytváření
bezešvých map, které dávají uživateli možnost vyběru poža-
dovaného území bez ohledu na klasické dělení na mapové lis-
ty.

Spojování mapových listů na počítači a odstraňování styko-
vých nesrovnalostí a duplicit jsme mohli sledovat při již zmí-
něné exkurzi v nakladatelství FALK Verlag.

Ukázka práce s kartografickým software DIGISYS
(3.0)
(Firma Reprocart Group, Rotterdam, Nizozemí)

Přednosti SW udávané firmou: Uživatel má k dispozici širo-
kou paletu barev, možnost vytváření barevných odstínů, defi-
nování čar, šrafování a rastrování areálů, vytváření knihovny
symbolů a popis různými typy písma (i podle křivek). Možnost
zpracování vektorových souborů na rastrovém pozadí. Import
a export dat vektorových (formát .DXF) i rastrových (formát
.BMP).

Bylo předvedeno odvození vektorové tematické mapy z ra-
strového pozadí. Je možno postupně vytvářet jednotlivé vrstvy
(postupně se nad rastrem vektorizují požadované tematické
prvky - např. silniční síť, vodstvo atd.).

Byla předváděna digitalizace mapy velkého měřítka (SW + di-
gitizér ARlSTO). Jde o hybridní digitalizační systém - v první
řadě jsou využívána naskenovaná data k vektorizaci, digitali-
zace na obrazovce je doplňována tam, kde fyzický stav mapy
nedovoluje programu spolehlivou vektorizaci, digítalizací z ta-
bletu. Systém spojuje přednosti ruční digitalizace s výhodami
využití naskenovaných dat. Jeho zvláštní předností je možnost
nasazení při masové digítalizaci, prováděné málo zacvičenými
pracovníky.

Systém Je vybaven různými funkcemi pro urychlení, zpřes-
nění a ulehčení práce: softwarová lupa, automatický odsun
a záznam souřadnic, digitalizace křivek, snímání textů.

Pro ruční digitalizaci nabízí firma ARISTO řadu digitizérů
různých formátů, kombinovaných s různými snímači (senso-
ry).

Ukázka práce s programem NUAGES
(fa MAPSYS, GmbH)

Je to profesionální kartografický SW pro tvorbu map. Obsahu-
je různé funkce určené speciálně pro práci při tvorbě map
(s křivkami, textem, symboly, geografickými sítěmi).

Technologie tvorby map: nasnímání mapového originálu na
skeneru z fólie (2400 dpi) nebo papíru (600 dpi), interaktivní
zpracování vektorových dat na rastrovém pozadí, zavedení
údajů z existujících souborů dat, opatření textem, archivace
a výstup na fólii z rastrového ploteru.

Byla předváděna kombinace vektorových a rastrových dat
- tematika znázorněna vektorově na rastrovém pozadí.

Informační systém AED-GIS - složený z jednotlivých specia-
lizovaných komponent:
ALK-GIAP/OPR - pro zpracování velkoměřítkových map
a plánů (pro územní plánování, výstavbu),
ALK-GlAP/EVU - informační systém o inženýrských sítích
(elektrická vedení, vodovody, plyn, teplovody),
ALK-GIAP/KANAL - IS o kanalizaci,
RASTER - rastrový informační systém - pro zobrazení ras-
trů v kombinaci s vektorovými daty (hybridní využití vektoro-
vých a rastrových dat); rastrový editor umožňuje úpravu nas-
kenovaných dat,
ALK-GIAP/FORST - pro měření a zobrazování lesů,
ALK-GIAP/UMWELT - o životním prostředí,
AED/IDB - integrovaná databanka pro geometrické i popis-
né údaje řešené ve standardech ALK i ATKIS,
AAEDI AIS - rychlá informační služba pro uživatele,
AAED/MAX - multimediální aplikace pro správce a znázor-
nění digitálního obrazu,
ALK-GIAP/KARTHEM - pro zpracování tematických map.

Nejnákladnější činností při tvorbě a obnově map je sběr a zpra-
cování aktuálních informací.

Proto instituce zabývající se výrobou a vydáváním map
sdružují svoje síly, aby sběr a zpracování ínformací zefektivni-
ly.

Vydávání neaktuálních kartografických výstupů, jak analo-
gových, tak digitálních, nemá v hospodářském i obchodním
světě opodstatnění.

Při výběru programových prostředků a technických zaříze-
ní, používaných při zpracování kartografických datových
souborů, se dává přednost domácím firmám, u nichž je před-
poklad lepší spolupráce při aplikaci. Jak známo, aplikace
prostředků při tvorbě map vyžaduje vždy úpravy a přizpůso-
bení.

Nejen tvorbě a vydávání, ale i propagaci, nabídce a prodeji
map je věnována značná pozornost, cca 30 % z celkových ná-
kladů jde na propagaci.

Budování listových kartografických děl, mapových edicí,
v klasické i digitální podobě je sled závislých navazujících čin-
ností, vyžadujících sice týmovou, multidisciplinární spoluprá-
ci, ale jednotnou redakci a kontrolu kartografem. V tom se sho-
dují jak úřední kartografické instituce, tak významné firmy,
vytvářející mapy pro turistiku a volný čas.

Pozn.: Informační bulletin, katalogy map a materiály výstavy
odborných firem jsou uloženy v odboru státního mapového dí-
la Katastrálního úřadu v Pardubicích.

Ing. Jana Chrásková, CSc.,
Ing. Oldřich Kajka,

Katastrální úřad v Pardubicích
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Konference představitelů
národních mapovacích služeb
v Cambridge (25.7.-1. 8.1995)

Cambridgeská konferencia národných mapovacích služieb (úra-
dov geodézie a kartografie a analogických inštitúcií) krajín z ce-
lého sveta za účasti takmer 300 delegátov spomedzi najskúsenej-
ších osobností z národných geodeticko-kartografických inštitúcií
a z prizvaných vládnych, akademických a komerčných geodetic-
ko-kartografických spoločností (podl'a výberu organizátorov) sa
v takomto zložení konala po prvý raz. Konferencia nadviazala
na dlhú a úspešnú sériu konferencií národných mapovacích slu-
žieb krajín Commonwealthu (Britského spoločenstva národov),
ktorá sa začala v r. 1928, ale tohto roku po prvý raz bola otvore-
ná pre všetky krajiny sveta. Na konferenci sa zúčastnila najpo-
četnejšia zostava predsedov (prezidentov, generálnych riaditel'ov
ap.) národných geodeticko-kartografických inštitúcií, napr. AI-
žírska, Austrálie, Belgicka, Bulharska, Českej republiky (Čl~.),
Dánska, Etiópie, Filipín, Fínska, Ghany, Holandska, Islandu, Ir-
ska, JUŽiej Afriky, Kirgizska, Kiribati, Lotyšska, Malajzie, ~e-
nye, Nórska, Nového Zélandu, Rakúska, Ruska, Severného Ir-
ska, Slovensk~ republiky (SR), Spojeného kráfovstva, Španiel-
ska, Švédska, Svajčarska Ukrajiny a mnoho zástupcov z ďalších
rozvojových krajín.
Rokovanie konferencie sa sústredilo najma na problematiku

riadenia prác - vzhl'adom na prítomných predstavitel'ov národ-
ných geodeticko-kartografických inštitúcií a menej na technolo-
gické otázky. Každý blok rokovania bol separátne organizovaný
pozvaným medzinárodným expertom. Experti z USA, Austrálie,
Holandska, Kanady a Spojeného král'ovstva mali vol'ný výber
prednášatel'ov svojho bloku, takže konferencia mala z pohl'adu
aktívnych účastníkov skutočne široký reprezentatívny záber.
Rokovanie bolo orientované na otázky topografického mapo-

vania vo svete, globálneho mapovania vo všeobecnosti, pozem-
kových úprav, katastra nehnutel'ností, prínosu najnovších tech-
nológií zberu a zpracovania geografických informácií v rámci
národných geodeticko-kartografických mštitúcií. Predstavitelia
národných mapovacích služieb referovali o zmenách, často aj
principiálnych, ktorými v nedávnej minulosti prešli tieto inštitú-
cie v ich krajinách.

2.1 Workshop o předcházející GPS konferenci

Po provedení rozsáhlých kampaní GPS (Global Positioning Sy-
stem) téměř ve všech státech Evropy (včetně ČR a SR v roce 1991
a 1992), za vedení Institutu pro užitou geodézii (IFaG) ve Fran-
kfurtu n. Moh., se těžiště aplIkací přesunuje od geodetických mě-
ření v základních a kontinentálních sítích ke zhušťování podrob-
ných bodových polí, na inženýrskogeodetická měření a podrobné
mapování ve středních i velkých měřítkách. Převážně se používá
relativní diferenční metoda, budují se sítě automaticky pracují-
cích~ontrolních stanic (nepřetržitě fungující aparatury GPS na
vybraných bodech geodetických základů). Ze zpracování nepřetr-
žitého měření na nich se odvozují korekce prostorové polohy v ča-
se pro všechna měření v okolí uvažovaného kontrolního bodu.
Standardně se dosahuje přesnosti v určení polohy bodu 10 mm ±
I ppm a ve výšce 10 mm ± 2 ppm (na každý kilometr od výchozí-
ho bodu o známých geodetických souřadnicích).
Je zaznamenan rozvoj aplikací kinematické metody pro určo-

vání prostorové polohy bodů za chodu měříckého pomocníka
(s anténou na výtyčce, automobilu nebo dokonce na vlastní hlavě).

2.2 Stav topografického mapování ve světě

V současné době je 113 souše zmapována v měřítku I :25 000, roč-
ní podíl na údržbě těchto topografických map je 4,9 %. Dále je
zmapováno '13 souše v měřítku 1:50000, přičemž roční podíl
údržby činí 2,3 %. Téměř dokončeno (95 %) je topografické ma-
pování v měřítkách 1:200000 (roční podíl údržby 3,4 %) a men-
ších. Zvětšuje se mezera ve výkonnosti mezi technicky vyspělý-
mi a rozvojovými zeměmi, ale např. ani Kanada nemá dosud
pokryto celé území mapami v měřítku 1:50 000.
Topografické mapy obsahují grafická data ve vektorové for-

mě, negrafická (popisná) ve formě atributů a obrazová (rastrová)
data. Perspektivně nejvýkonnější mapovací metodou se po roce

1990 stává digitální fotogrammetrie (softcopy photogrammetry),
pracující s leteckými či kosmickými snímky v rastrové podobě
a poskytující výsledky ve vektorové formě (čárové mapy) nebo
v rastrové formě (ortofotomapy).
Projevuje se akutní potřeba jediného geodetického referenční-

ho systému (polohového i výškového) v rozsahu celých konti-
nentů, jinak je výměna geografických dat v nadnárodním měřít-
ku velmi problematická. Za tím účelem připravuje standardy
geografických dat v evropském měřítku komise TC 287 Evrop-
ského výboru pro normalizaci (CEN) v roce 1997, a v celosvěto-
vém měřítku komise TC 211/ISO (v roce 1999).
Pro zlepšení informací o dostupnosti digitálních geografic-

kých dat v Evropě buduje komerční organizace MEGRIN při
Evropském výboru představitelů mapovacích služeb CERCO
specializovaný informační systém GDDD (Geographic Data
Description Directory). V současnosti registruje 149 rozsáhlých
datových souborů z 13 evropských zemí (ČR a SR dosud neza-
stoupeny).
Jedinou, již dokončenou digitální topografickou databází je

soubor vektorově digitalizovaných map v měřítku I :1250, 1:2500
a 1:10000 z celého území Velké Británie. Práce trvaly 20 let
(1976-1995). Řada států obdobné databáze naplňuje: Nizozem-
sko (1:10000) do r. 1997, Německo (ATKIS 1:5000 s obsahem
map 1:25000) do r. 2000, Dánsko (I :10 000) do r. 1997, Česká re-
publika (ZABAGED 1:10000) do r. 2000, Francie (digitální foto-
grammetrické mapování 1:25000) do r. 2010, USA (I :24 000) do
r. 20\3.
Jediným komplexním globálním mapovým dílem v rastrové

formě je Digitální mapa světa 1:1 000000 (Digital Chart of the
World), zhotovená mapovací službou Ministerstva obrany USA
(DMA). Na evropském kontinentě je k díspozici evropská data-
báze půdního krytu pro koordinaci informací o životním pro-
středí (CORINE).

2.3 Pozemkové a katastrální reformy

Uspořádání katastru nemovitostí je v různých částech světa na-
tolik různorodé, že nelze najít téma všeobecného zájmu. Proto
Cambridgská konference vždy volí jeden specifický problém ke
společnému projednání. V letošním roce to bylo přizpůsobení
katastru zvykovému právu původních obyvatel na příkladě Au-
strálie a Nového Zélandu.

2.4 Pokroky technologie sběru geografických dat

Při zaměřování prostorové polohy základních a podrobných bo-
dových polí a bodů speciálních geodynamických polygonů je re-
voluční změnou masové využívání technologie GPS. V roce
1995 bude plně k dispozici i druhý nezávislý (ruský) systém
GLONASS. Od všeobecně známého systému GPS se liší zejmé-
na tím, že sestává z 24 navigačních družic (po 8 na 3 kruhových
drahách), vzájemně se lišících frekvencí. Jako referenční systém
je definován SGS90 (obdoba WGS84 - World Geodetic Sy-
stem). Nezávislým výzkumem ve Velké Británii bylo zjištěno, že
GLONASS poskytuje přesnost srovnatelnou s GPS; je však do-
sud minimum vyráběných přijímacích stanic schopných přijí-
mat signály z ruských družic (3S, Magnavox) a je postrádán spo-
lehlivý servis o výskytu invalidních družic (mimo provoz).
Určování prostorové polohy pomocí navigačních družic je

vhodné do vzájemné vzdálenosti měřených bodů 500 m. Při bliž-
ších vzdálenostech se dává přednost použití totálních stanic.
Zřetelného pokroku bylo dosaženo ve zvýšení rozlišovací

schopnosti komor pro družicové fotografické sním kování z kos-
mu (z 30 čar/mm až na 120 čar/mm), což vede k reálnému rozli-
šení detailů v území o velikosti kolem I m. Zvýšila se i operativ-
nost využití leteckých měřických komor, které dosahují rozlišo-
vací schopnosti až 70 čar/mm i při snímkování z extrémně ma-
lých výšek (elimínují smaz obrazu) a za zhoršených povětrno-
stních a světelných podmínek (umožňují delší expoziční čas).
Kombinace technologie GPS a blokové analytické aerotrian-

gulace umožňuje zhuštění rozsáhlých bodových polí pro potřeby
mapování při určení prostorové polohy technologií GPS pou-
hých 4 bodů v rozích bloku leteckých měřických snímků. Digi-
tální kamery (typu CCD, skenery, rad ary aj.) dosud nedosahují
rozlišovací schopnosti leteckých či družicových fotografických
komor. To platí např. o systémech LANDSAT, SPOT nebo SAR.
Podrobné mapování pomocí mobilní aparatury GPS (přijíma-

cí anténa na výtyčce, autě nebo i na hlavě měřického pomocní-
ka) vyžaduje existenci sítě permanentních stanic GPS na vybra-
ných známých geodetických bodech, které zjišťují a sdělují oka-
mžitě korekce drah družic. Tyto informace se vesměs poskytují
bezplatně. Takové sítě se budují v SRN, Švédsku, Norsku a Ka-
nadě.
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2.5 Pokroky technologie zpracování geografických
dat

Éra analogových fotogrammetrických vyhodnocovacích přístro-
jů skončila na začátku. 80; let. Pokud jsou je~tě ja~o r~likty pou-
žívány, pak jen ve spojem s PC pro regIstracI souradmc a vekto-
rových dat. Tyto přIstroje byly ve vyspělých zemích nahraženy
v 80. letech analytickými vyhodnocovacími systémy (Zeiss PI :-
P3, Leica DSR a SD2000/3000, Integraph Intermap Analyt~c,
Quasco Stereodigitizer aj.), které umožňují ~áznam geo~raflc-
kých dat ve vektorové formě, blokovou analytIckou aerotnangu-
laci a vytváření digitálního modelu terénu - zpravidla ve čtver-
cových sítích s volitelnou hustotou bodů.
Od začátku 90. let se stále výrazněji uplatňují systémy digitál-

ního zpracování obrazů, jimiž jsou letecké či kos1?ické f?!og~a-
fické snímky převáděny do rastrové formy s vysokym rozhsemm
pomocí speciálních skenerů. .
Zpracování obrazových dat se děje na stereoskc,>plckých pra-

covních stanicích (Intergraph Image StatlOn, Zelss PHODIS,
Matra TASTER TIO, Leica Helava Systems aj.). Stanice umožňu-
jí záznam geografických dat ve vektorové formě, automatizova-
nou tvorbu digitálního modelu terénu a ortofotosnímků (ortofo-
tomap), snímkovou aerotriangulaci a zejména ztotožnění obsa-
hu snímků s vektorovým obrazem stávající mapy, což je opti-
mální pro její údržbu.
V topografickém mapování převládá budování základních bá-

cZí geografických dat, jejich včasná údržba a vytvoření map
v analogové formě jako jednoho z produktů pomocí rastrových
ploterů s vysokým rozlišením. Pořízení prvotních dat (nejčastěji
transformací existujících tiskových podkladů map do rastrové
a posléze vektorové formy) představuje 70-80 % celé její ceny.
Aby se nesnižovala informační hodnota databáze, je třeba ji udr-
žovat v aktuálním stavu. Použitelné postupy JSou: ad hoc (podle
nastalé potřeby), periodická údržba v intervalu n-Iet, kontinuál-
ní údržba (zpravidla souboru geodetických informací v katastru
nemovitostí). Vhodné metody údržby uvádí následující tabulka:

Metoda údržby Databáze map

velkých měřítek středních a malých měřítek

Zjišťování změn místní šetření, revi· klasifikace, toporevize
v terénu ze
Zaměřování změn geometrický plán, kinematická metoda GPS
v terénu nové mapování
Import dat z jiných komplexní pozem- převzetí tematických dat od
systémů kově úpravy správců
Vyhodnocení letec- ve vektorové formě ortofotosnímky v analogové nebo
kých snímků digitální rastrové formě, mapa ve

vektorové formě
Vyhodnocení kos- - při odpovídajícím rozlišení jako
mických snímků u leteckých snímků

Stále výraznější úlohu při zakládání, vedení a využívání bází
geografických dat mají metadata. Informují uživatele mj. o včas-
nosti, úplnosti, konsistenci a ceně dat.
V současné době je pro vývoj databází charakteristický rychlý

rozvoj potřebného software, ale velmi pomalé prosazování orga-
nizačních změn. Budoucí databázové systémy a návazné geogra-
fické informační systémy budou distribuované, multimediální,
multidimenzionální, aktivní a otevřené.
Zejména etapa zpracování a využívání geografických dat vy-

žaduje rozsáhlé vzdělávací a rekvalifikační akce v národní.ch
mapovacích službách i u uživatelů a změnu odborného profIlu
vysokoškolského i středoškolského absolventa.

2.6 Úkoly a reformy národních mapovacích služeb

Na konferenci v Cambridge se výrazně projevil odlišný trend
ekonomického zařazení mapovacích služeb ve státech Evropské
unie, v Japonsku, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu O? pů-
sobení jako státního administrativního orgánu, převážně fman-
covaného ze státního rozpočtu (ve většině ostatních z přítom-
ných 82 zemí včetně USA). Je to především důsledek ekonomic-
ké recese, ale i politických změn ve vedení států po volbách.
Mapovací služby jsou vedeny ke zvyšování příjmů, které pak
z určité části hradí náklady na činnost (např. v Dánsku 30 %, ve
Francii 51 %, ve Velké Británii 77 %!) Mají charakter příspěvko:
vých organizací nebo společností s převahou majetkové účasti
státu a jako pozitiva uvádějí:
- možnost reinvestování,
- tlak na zvyšování efektivnosti (zaměstnanci se necítí úřed-

níky, ale byznysmeny),
- možná podpora ztrátových prací,
- možnost uzavírání joint ventures,
- pružná mzdová politika včetně možnosti výrazného odmě-

ňování mimořádně aktivních pracovníků.

Zdrojem příjmů je především důsledné vydavatelské vyu~ití
spravovaných státních mapových děl (k vyhotovení tunstlckych
map, automap, autoatlasů, plánů měst apod.), ?ále ~poplat.ň~vá:
ní licencí za komerční využití státních mapovych del v pnvatm
sféře a nověji i distribuce digitálních geografických dat za úpla-
tu. To ovšem vyžaduje odpovídající legislativní základy. Některé
mapovcí služby vedou a distribuují tematicky orientované geo-
grafické informační systémy a družicová obrazová data různého
rozlišení z celého území státu.
Zejména evropské mapovací služby kladou značný. dů~az n~

dodržování autorských práv (copynght) ke kartograflckym dl-
lům. Jejich vykonavateli ke státním mapovým dílům jsou mapo-
vací služby, které vybírají autorské odměny kromě případů, kdy
uživatel použije otisk mapy pro vlastní potřebu. .
Celosvětovým úkolem národních mapovacích služeb je od-

stranit dosavadní mezery v plošném pokrytí Země mapamI, po-
mocí datových standardů harmonizovat geografická data ve
vlastních zemích i na celých kontinentech, zdokonalit způsoby
sdílení a výměny geografických dat a zlepšit kontakty a vztahy
mezi zhotoviteli (správci dat) a jejich uživateli.
Nezastupitelnou úlohou národních mapovacích služeb ve

vlastních zemích je:
- vytvářet definice mapovaných jevů (entit),
- vytvářet standardy geografických dat, .
- koordinovat tvorbu a údržbu základní báze geografIckých

dat,
- zajišťovat spolehlivost dat a bezpečnost databází,
- distribuovat základní geografická díla uživatelům,
- poskytovat licence a uplatňovat copyright k základním stát-

ním mapovým dílům a databázím,
- vybírat poplatky za využití dat, pokud zákon a jiné dohody

nestanoví jinak.

2.7 Všeobecné závěry konference v Cambridge
Jednání konference přesvědčivě dokázalo, že etapa sběru, zpra-
cování, distribuce a využívání geografických dat byla již ~ahra-
žena etapou geografických informací a s rychlým roz~ojem mfo~-
matiky spěje v příštím desetiletí .do etapy geo~raflckych ~n~!o"stt;
Výsledkem kartografic~ý~h pracI ~e 20. sto.let~je prafIc~~. tlstena
mapa, úplné pokrytí statu a Zeme mapamI ruznych. ment~k.
Produktem nadcházejícího 21. století však bude dlgltálm data-

báze geografických dat s daným stupněm prostoro.vého rozliše~í
a počítačová vizualizace geografIckých d~t.,HlaVni met?d~u sbe-
ru geografických dat pro údržbu databazl bude dlgltah;u f~to-
grammetrie (počítačové zpracování leteckých a družlcovych
snímků a obrazových záznamů zhotovených pozemnímI auto-
matizovanými systémy).

2.8 Pokračování a forma konference národních ma-
povacích služeb
Austrálie oslaví v roce 200 I sto let federace. Australští zeměmě-
řiči proto navrhli, aby se příští "cambridgská" konference ná-
rodních mapovacích služeb konala při této příležitosti v hlav-
ním městě Camberra, a to opět jako světové fórum výměny od-
borných názorů a zkušeností představitelů národních mapova-
cích služeb ze všech kontinentů.

3. Záverečné poznámky

Na záverečnom rokovaní vytýčili vybraní vedúci predstavitelia
- účastníci konferencie hlavné témy, problémové oblastI a mož-
nosti konferencie identifikovali a ďalej analyzovali d61ežité bo-
c!Yvynorivšie sa počas konferencie a navrhli cesty.ich rie.šenia.
Casť rokovania sa venovala zhodnotenlu konferencle a pnprave
budúceho podujatia tohoto typu, vrátane návrhu Austrálie orga-
nizovať cambridgeskú konferenciu v Austrálii v roku 2001.
Technickú a komerčnú výstavu, spojenú s konferenciou

v priestoroch St. John's College, otvoril Simon Pott, prezident
Král'ovskej inštitúcie autorizovaných geodetov (The Royal Instl-
tution of Chartered Surveyors) - najvačšej organizácie na svete
združujúcej autorizovaných geodetov pracujúcich pre kataster,
evidenciu podzemných vedení, inžiniersku ge.od~zlU,v pol'noho-
spodárstve, v stavebníctve a v banskej geodezll .. Na .vys~avesa
zúčastnilo 26 vystavovatel'ov - výrobcov geodetlckej pnstrojo-
vej techniky, producentov základných a aplikačných pr~gramov
pre geografické informačné systémy (GIS) a GPS I dodavatel'ov
GIS/US (Land Information System), katastrálnych systémov,
geodeticko-kartografických prác, ale aj kart~grafickej produkcie
základného i tematického obsahu a rozmanitých mlerok.

Doc. Ing. Imrich Horňanský, CSc.,
Úrad geodézie, karlOgrafie a katastra SlovenskeLrepubliky,

Ing. Jiří Sima, CSc.,
Český úřad zeméméřický a katastrální
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Bakalársl<e štúdium ,geodjzie na
Stavebnej fakulte VSDS Zilina

Na 5-ich fakultách Vysokej školy dopravy a spojov (VŠDS) Ži-
lina v školskom roku (šk. r.) 1994/1995 študuje 6500 študen-
tov, z toho na Stavebnej fakulte (SvF) v 5-ich študijných odbo-
roch asi 600 študentov. V 5-ročnom inžinierskom štúdiu
v 3-och študijných odboroch (železničné stavitel'stvo, cestné
stavitel'stvo a objekty dopravných stavieb) asi 500 študentov
a v 3-ročnom bakalárskom štúdiu v 2-och študijných odboroch
(geodézia a stavitel'stvo) asi 100 študentov. V postgraduálnom
(doktorandskom) štúdiu 35 študentov.
Bakalárske štúdium geodézie na SvF začalo v šk. r.

1992/1993. Ciel'om je vychovávať geodetov bakalárov v seve-
roslovenskom regióne pre potreby katastrálnych úradov (KÚ),
štátnej správy, ale tiež pre iné inštitúcie. D61ežitými podnetmi
nato boli možno práve tieto okolnosti:
~ spoločenská potreba takýchto absolventov,
- nový vysokoškolský zákon, poskytujúci istý stupeň autonó-

mie vysokým školám a fakultám,
- stále sa zvyšujúce náklady na štúdium a skutočnosť, že pre

mnohých mladých rudi existuje jediná možnosť študovať
doma,

- geodetické zázemie v Žiline a vlastne v celom regióne,
- 42 rokov výučby geodézie na VŠDS (z toho 10 rokov ešte na

Vysokej škole železničnej v Prahe) a s tým súvisiace perso-
nálne, odborné i technické vybavenie katedry geodézie
(KG).

P6vodný zámer bol prijímať 20 študentov ročne s očakáva-
nim, že ich asi 15 skončí štúdium. V súčasnosti v I. až 3. roční-
ku študuje 50 študentov. Do ďalšieho šk. r. 1995/1996 sa
nám hlásilo na prijimacie pohovory 170 záujemcov. Prijatých
bolo 30.
Štúdium je (3 semestrálne (3 roky) ukončené záverečnou prá-

cou a obhajobou záverečnej práce. Semestre sú 14 týždňové,
skúšobné obdobie trvá 6 týždňov. Medzi jednotlivými ročnik-
mi sú vždy 2 týždne terénne cvičenia a jednomesačné odborné
praxe. Od šk. r. 1995/1996 zavádzame kreditný systém hodno-
tenia študentov.
Počas štúdia absolvuje študent teoretické predmety (mate-

matika, fyzika) a odborné geodetické predmety. Tieto predme-
ty sú doplnené volitel'nými predmetmi z oblasti ekológie, sta-
vebnictva a spoločenských vied. Vo výučbe bakalárskeho štú-
dia geodézie preferujeme orientáciu na práce súvisiace s kata-
strom nehnutel'nosti (KN), na praktické meranie a na prácu s
počítačmi. V každom semestri je najmenej I predmet oriento-
vaný na výpočtovú techniku. Absolventi bakalárskeho štúdia
by mali mať prehl'ad a základné vedomosti v používaní vačši-
ny štandardne používaného geodetického softwaru. Výučbu
odborných predmetov v prevažnej miere zabezpečuje KG
(4 docenti, 3 odborní asistenti a I doktorand). Okrem toho
nám ča~ť výučby, súvisiacu najma s KN, zabezp~čujú externi-
sti z KU v ~anskej Bystrici a Jeho pracoviska v Ziline, ako aj
z Geodézie Zilina, a. s. So spomenutými inštitúciami, ale i s ni-
ektorými súkromnými žilinskými geodetickými firmami spolu-
pracujeme aj pri zabezpečovaní odborných praxí a níektorí
ďalší kolegovía geodeti spolupracujú s nami ako konzultanti
záverečných prác.
VŠDS Žilina sa stala na Slovensku druhou vysokou školou

poskytujúcou vysokoškolské (bakalárske) geodetícké vzdela-
nie. Po troch rokoch, po skončení štúdia prvých absolventov
v šk. r. 1994/1995, plánujeme spolu so všetkýmí zaínteresova-
nými zhodnotiť poznatky a skúsenosti, upravíť v tom zmysle
učebné osnovy tak, aby sme kráčali s dobou a aby sme vycho-
vávali pre prax dobre pripravených pracovníkov-geodetov.
Sme a budeme vdační za každý nový názor a za každú pripo-
mienku.

Doc. Ing. Dušan Cebecauer, CSc.,
katedra geodézie SvF VŠDS v Ži/ine

SPOLOČENSKO-ODBORNÁ
ČINNOSŤ

Medzinárodná konferencia
Aktuálne problémy železničnej
geodézie

26. apríla 1995 sa uskutočnila v Žilíne I. medzinárodná konfe-
rencia Aktuálne problémy železníčnej geodézíe.
Organizačne konferenciu pripravíli pracovnící katedry geo-

dézie Stavebnej fakulty Vysokej školy dopravy a spojov
(VŠDS) v Žiline, v spolupráci so Železnicami Slovenskej re-
publiky (ŽSR), s Českými dráhamí, so Slovenským zvazom
geodetov a s Geodéziou Žilína, a. s.
Cíel'om konferencie bolo:

- analyzavať perspektívy rozvoj a železníčnej geodézie,
- zhodnotíť možnosti budovania polohového bodového pol'a

na účely projektovania železničného zvršku,
- informovať techníckú verejnosť o stave rozvoja ínformač-

ných systémov (lS) železnice, mestských kol'ajových dráh
a o budovaní ínformačného systému katastra nehnutel'ností
(ISKN),

- podať aktuálne ínformácie o nových technológiách mera-
ni a, súvisiacich s meraním priestorových pretvorení želez-
ničných objektov.
Na konferenci bol o cel kom 96 účastníkov zo Slovenskej re-

publiky (SR - 59), z Českej republiky (ČR - 32), za Spolko-
vej republiky Nemecko (SRN - 2), z Maďarska (2) a z Pol'-
ska (I).
Zborník obsahuje 21 príspevkov, z toho 14 za SR, 4 z ČR, I

za SRN, I z Maďarska a I z Pofska.
V úvodných referátoch Ing. L. !ludovič hovoril o postavení

Strediska železničnej .J;leodézie (SZG) a o odborných činnos-
tiach, ktoré zaísťuje SZG a Ing. J. Prosúch o úlohách, ktoré ča-
kajú SŽG, na základe uznesenia vlády SR o investičných zá-
meroch v infraštruktúre.
Dr. Ing. F. Horváth z Gy6ru referoval o systéme vlastníc-

kych vzťahov na báze priestorového IS, vyvinutého pre potre-
by železnice. O stave vývoja geografického informačného sys-
tému (GIS) ŽSR informovali Ing. D. Ciho a Ing. M. Oravcová.
Príspevok doc. Ing. J. Puchríka, CSc. a doc. Ing. O. Švábenské-
ho, CSc., bol o využití GIS v' mestskej kol'ajovej doprave.
K niektorým informačným aspektom činnosti železničnej geo-
dézie hovoril Ing. Mgr. R. Čihal, CSc.
Mgr. in:i:.Dobrovolski (z Pol'ských štátnych železníc) vysvet-

lil koncepciu vyhotovovania železničnej digitálnej mapy a vyu-
žitie scannera TS 360BP v technológii tvorby digítálnej mapy.
Za neprítomného Ing. O. Vojtičku, CSc., predniesol príspe-

vok Budovanie ISKN Ing. J. Marek.
Doc. Ing. E. Bu~ko, CSc., zhodnotil výsledky budovania bo-

dového pol'a pozdlž železničných tratí metódou globálneho sy-
stému určovania polohy (GPS) a upozornil na nehomogenitu
trigonometrickej siete. Odporúčal vykonať kontrolné meranie
v trigonometrickej sieti medzi pripájacimi bodmi. O poznat-
koch pri využití metódy GPS na účely železničnej geodézie ho-
voril Ing. E. Olejník.

Doc. Ing. P. Hánek, CSc., uviedol metódy priestorových
(3D - trojdímenzíonálnych) bezdotykových meraní blizkych
ciel'ov a aplikáciu metódy pri meraní výhybky v rovinnej (2D)
verzii. Príspevok doc. Ing. J. Šímu, CSc., sa zaoberal praktic-
kými skúsenosťami z použitia digitálneho nivelačného prístro-
ja Wild NA 2002, prí jeho nasadení v úlohách železničnej geo-
dézie.
Ing. Z. Ruzicka, z projekčnej kancelárie Ruzicka & Kretz

z Malsche (SRN), podal informáciu o využívaní SW, vyvinuté-
ho na katedre geodézie VŠDS, na vykresl'ovanie zaisťovacích
plánov železničných tratí.
Príspevok doc. Ing. P. Zvěřinu, CSc., sa zaoberal geodetic-

kým meraním v rámci optímalízácie podbíjania kol'aje. Ing. M.
Mikšík predníesol príspevok o rekonštrukcii oblúka pomocou
SW SAVUZO.
V zborníku Aktuálne problémy železničnej geodézie je mož-

né sa podrobnejšie zoznámiť aj s ďálšímí príspevkami: Ooc.
Ing. L. Bitterer, CSc., - Metodika merania priestorového tva-
ru kol'aje na kontrolu a opravu kol'aje; doc. Ing. J. Štubňa,
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CSC., - Experimentálne overovanie trigonometrickej metódy
merania výšok železničnej kol'aje; prof. Ing. O. Michalčák,
CSc. a Ing. Š. Lukáč - Poznatky z defořmačných meraní
montovaných železničných objektov Ing. J. Bušovský, a doc.
Ing. D. Cebecauer, CSc., - Vodorovné posuny kol'ajnicových
pásov vplyvom zmeny dennej teploty; Ing. J. Tóthová - Vyu-
žitie prístroja Topcon GTS/6A pri merani posunov; Ing. M.
Chudý - Posúdenie krivosti prechodníc líniových stavieb
v cestnom a v železničnom stavitel'stve.
Súčasťou konferencie bola výstava odborných prác z oblasti

železničnej geodézie a prezentácia firiem: GEOTEAM s. r. o.
Bratislava, ORNTH s. r. o. Banská Bystrica, ECIS v. o. s. Koši-
ce a GEPRO s. r. o., Praha.
Organizačný výbor termín konania 2. medzinárodnej konfe·

rencie zaradí do medziobdobia konferencií Geodézia a karto-
grafia v doprave, ktorých už 6. konferencia sa uskutočnila v ro-
ku 1993 v Plzni.

Doc. Ing. Ladislav Bitterer, CSc.,
odborný garant konferencie

Ve dnech 22. a 23. června 1995 byla v Praze uspořádána z ini-
ciativy Svazu polygrafických podnikatelů České republiky
(ČR) a firmy Berthold & Stempel Praha dvoudenní polygrafic-
ká konference. Na 200 účastniků (mezi nimi i z a. s. Kartogra-
fie Praha) si mohlo vyslechnout zahraniční odborníky, kteří
prezentovali čerstvé zprávy z celosvětové polygrafické výstavy
Drupa 95, která se konala ve dnech 5. až 18. května 1995
v Diisseldorfu.
Do středu pozornosti se dostal ofsetový tisk a vše kolem ně-

ho, tedy tisková technika zajímající kartografy. Je třeba podo-
tknout, že výrobci se .snaží o co nejkratší inovaci vyráběného
zařízení. Jestliže se dříve objevovaly nové stroje čas od času,
nejsou nyní výrobky starší jak jeden rok. Přitom se daří vyrobít
vždy celou řadu od jednobarvového po vícebarvový. Usílí kon-
struktérů se soustřeďuje na vyšší rychlost tisku, kratší příprav-
né časy a prostoje, jednorázový oboustranný potisk archů
a technologii Computer to Press, tj, digitální zhotovení tiskové
formy přímo ve stroji. Poněvadž geodézie a kartografie dispo-
nuje digitálními záznamy grafických děl, zaslouží si technolo-
gie Computer to Press pozornost.
Rychlost dnešních ofsetových archových strojů dosahuje až

15 tisíc archů za hodinu. S vysokou rychlostí je spojena řada
problémů. Aby bylo dosaženo rovnoměrné vlhčení formy a na-
nášení barvy, je třeba kompenzovat vzájemné otáčení vlhčící-
ho a navalovacího válce.
Do popředí se také dostává maximální využití stroje, a to

zkrácením přípravy a optimálním sledem tisku zakázek. S vý-
hodou se uplatňuje počítačová technologie, při níž celou řadu
manuálních úkonů obstará elektronika. V minulosti (r. 1977)
to byl systém CPC (Computer Print Control), který umožňoval
dálkově řídit soutisk a nabarvování formy. V roce 1989 bylo již
k dispozici zařízení CPTronic, které digitálně řídilo a kontrolo-
valo celý chod tiskového stroje. Nejnovějším je systém Data
Control z roku 1994, který propojuje a řídí veškerou výrobu
v tiskárně pomocí elektronické sítě.
Při počítačové technologii se řídí chod stroje řadou údajů.

Stroj přihlíží k tloušťce potiskovaného materiálu. Na základě
změřeného údaje se automaticky nastavuje přítlak mezi přená-
šecím a tlakovým válcem. Automaticky se reguluje naložení ar·
chů do čelních náložek, kontroluje se průchod archu strojem
včetně rozpoznávání naložení dvou archů a předávání nebo
obracení archů mezi tiskovými jednotkami. Správný soutisk,
tak důležitý u mapových děl, zajišťuje regulátor rejstřiku
s přesností až 0,0 I mm. V případě, kdy otisky procházejí po-
druhé strojem, elektronická kontrola rozpozná případnou od-
chylku na boční náložce a závadu zvukově ohlašuje. Podle
předem zaznamenaných údajů o rozložení barevných ploch na
tiskové formě se upravuje {Jřívod barvy a vlhčícího roztoku.
Pokud by docházelo při tisku k odchylce v barevnosti mezi

kontrolním proužkem a zadanými hodnotami, je to registrová-
no spektrálním kolorimetrem. Z rozdílů hodnoty požadované

a právě odečtené se vypočítá korekce barvy, která je automa-
ticky provedena na barevnicovém hradítku úpravou barvových
zón. K časové úspoře patří dnes i automatická výměna formy
bez použití nářadí a nonstop přísun papíru do nakladače.
Nezanedbatelnou časovou úsporu představuje oboustranný

tisk při jednom průchodu archu strojem. Zde se s výhodou
uplatňují osmibarvové stroje, které umožňují zhotovit obou-
stranný čtyřbarvotisk. Odpadne přitom celá řada úkonů a pro-
stojů včetně potřebného místa pro skladování pouze jednou
potištěných archů. U vícebarvových strojů je možná i jiná
kombinace potištění přední a zadní strany. Přestavení chodu
papíru mezi jednotkami je automatické a trvá méně než jednu
minutu. Ke stroji patří automatické mytí válců, které zkracuje
ruční mytí na jednu třetinu.
Velké pohodlí a velkou časovou úsporu bude představovat

tisková forma zhotovená naexponováním digitálních dat obra-
zových prvků přímo ve stroji (Computer to Press), která nadto
nemusí být vlhčena. Taková forma bude zvlášť uvítána karto-
grafickou polygrafií. Digitální vyhotovení formy ve stroji před·
pokládá, že potřebné údaje budou bezchybné, neboť opravy
na formě ve stroji budou vyloučeny.
Potřebné hliníkové fólie pro Computer to Press s vyloučením

vlhčení vyrábí od roku 1960 firma Toray. Fólie jsou opatřeny
třemi vrstvami. Vrchní je silikonová, která nepřijímá barvu.
Střední je jakousi maskou, která přesně ohraničuje tiskové
prvky. Třetí, spodní je uzpůsobena pro příjem barvy. Laserový
paprsek proniká první a střední vrstvou a zaznamenává tisko·
vé prvky ve třetí vrstvě, které rády přijímají barvu. Díky síliko-
nové vrstvě není zapotřebí vlhčení. Vlastnosti těchto tiskových
fólií se neustále zlepšují včetně úpravy stroje a jeho barevníku.
Formy se podrobují celé řadě zkoušek. Výsledky experimentů
ukazují, že nárůst bodu nepřesáhl 5 %, lze reprodukovat 120
čar na centimetr, díky nepřítomnosti vody je daleko lepší sou-
tisk atd. Do konce roku 1995 má být v provozu již 400 archo-
vých strojů na ofsetový tisk bez vlhčení a pro rok 2000 se
předpokládá již 1400 strojů.
V souvislosti se zhotovením tiskové formy ve stroji vzniká

otázka, jak dlouho bude zapotřebí film, na který je vázána sou-
časná technologie. Je zřejmé, že to nepůjde zas tak rychle, aby
byly vyměněny tisíce ofsetových strojů za stroje opatřené
u formového válce laserovou osvitovou jednotkou. Museli by-
chom se zeptat odborníků, zda by bylo technicky možné opa-
třit osvitovou jednotkou stávající stroje a upravit jejich barev-
ník. Patrně by to nebyla jednoduchá záležitost.
Zatím jsme tedy v počátečním stadiu zhotovení formy ve

stroji (Computer to Press), ale nabízí se technologie digitálního
zhotovení formy mimo stroj (Computer to Plate) s možností jejího
automatického založení do stroje. Dále je tu přetrvávající klasic-
ká technologie kopírováním z filmu. Budeme mít tedy různé
technologie v souběhu, včetně použití filmu.
Je zajímavé sledovat skladbu vyráběných filmů. Průběžně

potřeba filmů pro fotosazbu a skenery rostla každý rok o 10%.
Též stoupala potřeba filmů pro kamery a kontaktní kopírování
a to až do roku 1991. V tom roce nastal zlom a od té doby spo-
třeba filmů pro kamery a kopírování klesá. V roce 1991 se pro-
sadila integrace obrazu a textu s výstupem celých stran přes
PostScript na film a spotřeba filmů pro tuto technologii začala
stoupat. Výrobci na to reagovali inovací fotomateriálů, např.
vyvolávatelných teplem. Zdokonalilo se též zpracovatelské za-
řízení. Např. osvitová jednotka podle intenzity osvitu komuni-
kuje s vyvolávacím zařízením a s ohledem na osvit řídí regene-
raci.

V nejbližších dvou letech se bude prosazovat digitální zhotovení
tiskové formy. V tom směru bude zapotřebí, aby byl zajištěn
osvit větších formátů - např. 70x 100 cm. Již dnes je takové
zařízení k dispozici. Skládá se ze zásobníku desek, osvitové
jednotky a vyvolávacího zařízení. Za hodinu lze zhotovit 6-8
forem formátu 70 x 100 cm. Jestliže v současné době končila pra-
coviště přípravy podkladů pro tisk kopírovací předlohou na filmu,
bude nyní výstupem forma s možností automatického založení do
stroje. V další etapě již bude zhotovena forma přímo ve stroji.
Tam již bude film zcela vyloučen.
Při malých nákladech barvotisků 100 až 500 kusů je třeba se

zamýšlet, zda by nebylo vhodné upotřebit místo ofsetového tis-
ku elektrografické kopírování, které vykazuje velmi dokonalou
reprodukci barev.
K materiálům pro ofsetový tisk poznamenáme, že doba natí-

raných papírů odezněla a v kurzu budou vysoce hlazené papíry.
Barvy bude třeba přizpůsobit vysokým rychlostem. Stane se
tak. úpravou pojidla různými pryskyřicemi.
Učastníci mohli vyslechnout podrobnější informace o ofse-
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tových potazích, tiskových deskách pro ofsetový tisk bez vlh-
čení, montážním zařízení atd. Užitečná byla informace o finan-
cování investic včetně leasingu i o japonském systému Kaízen,
který nabádá ke každodennímu zlepšování a šetření.
Je třeba ocenit, že účastníci se mohli seznámít s vývojovými

tendencemi v oblasti archového ofsetového tisku, který má
v kartografii dominující postavení.

Doc. Ing. Vladimír Kraus, CSc ..
Praha

Ve dnech 13.-16. června 1995 se konal v Paláci kultury v Pra-
ze I. mezinárodní veletrh geodézie, kartografie a geologie, kte-
rý uspořádala agentura ITEA. Veletrhu se zúčastnilo přes tři-
cet domácích i zahraničních (Německo, Rakousko, Francie
a Belgie) vystavovatelů. Přesto, že se v době veletrhu na jiných

místech konaly odborné akce, které na sebe připoutaly účast
odborníků z našeho oboru, přišlo do Paláce kultury poměrně
hodně návštěvníků. Někteří vystavovatelé byli trochu nespo-
kojeni s prezentací veletrhu veřejnosti, neboť své stánky při-
pravili tak, aby panely, poutače a exponáty propagovaly obor
zeměměřictví jako takový a oslovily nejen úředníky, ale i širo-
kou veřejnost. Každý den, po celou dobu veletrhu, se konaly
odborné semináře jako např. Jednotná digitální mapa Prahy,
Seminář odpovědných ~eodetů at.d. Resort Českého úřadu ze-
měměřického a katastralního (ČUZK) na veletrhu GEODAT
'95 zastupoval pouze stánek Výzkumného ústavu geodetícké-
ho, topografického a kartografického, Zdiby, v jehož expozici
se mohli návštěvníci seznámit s produkty, jež jsou důvěrně
známé především pracovníkům katastrálních úřadů (programy
MicroGEOS a Informace katastru nemovitostí). Nemalou po-
zornost vyvolal panel, který ukázkami seznamoval se širokou
nabídkou Odvětvového ínformačního střediska a s publikace-
mi, které tento útvar Výzkumného ústavu vydává. Skutečnost,
že na veletrhu VÚGTK zastupoval celý resort, se projevila tím,
že časté dotazy, které padaly před stánkem na adresu výzkum-
níků ze Zdib, byly zaměřeny na problematiku celého resortu.
Naštěstí tazatele téměř na všechny dotazy i tak ,dostali odpo-
věď. Poslední den velett:h navštívil předseda ČUZK Ing. Jiří
Šíma, CSc. Předsedu ČUZK (obr. I) jsme vyfotografovali ve
chvíli, když si ve stánku VÚGTK, Zdiby, prohlížel program
MicroGOES, o který měli návštěvníci velký zájem.

Ing. Petr Skála.
Praha

Dne 13. června 1995 zemřel ve věku nedožitých 82 let
Ing. František Hronek, významná osobnost českého zeměmě·
říctví a ředitel Geodetického ústavu v Praze.
Velká účast přátel a známých na smutečním shromáždění

v síni krematoria v Praze-Strašnicích dne 19. června 1995, ja-
kož i účast představitelů resortních organízací a Stavební fa-
kulty ČVUT v Praze, byla důkazem, že v osobě Ing. Františka
Hronka odešel dobrý odbornik a oblibený člověk.
Ing. František Hronek se narodí I dne 17. října 1913 v Praze.

Vystudoval zeměměřické inženýrství na Vysoké škole speciál-
ních nauk ČVUT v Praze v roce 1935 a nastoupil - jak to bylo
v té době obvyklé ~ ke katastrální měřické službě, nejprve do
Karlových Varů a později, v roce 1939, do Pardubic.
V roce 1940 byl povolán do Tríangulační kanceláře Minis-

terstva financí, zařazené později do Zeměměřického úřadu pro
Čechy a Moravu.
Po válce se zúčastnil delimitačních a osi dl ovacích prací

a v roce 1956-1957 vedl triangulační práce v Albánii.
Bohaté odborné zkušenosti a smysl pro správné jednání

s lidmi přivedly Ing. Františka Hronka na misto ředitele praž-
ské pobočky Kartografického a geodetického fondu v Bratisla-
vě v r. 1966 a od roku 1969 na místo ředitele Geodetického
ústavu, Praha, které zastával až do svých 63 let.
V roce 1976~ 1978 působil jako vedoucí provozu ústředni

dokumentace. V roce 1978 odešel Ing. František Hronek do
důchodu, avšak až do roku 1989 pracoval dále v dokumentaci
na maximálně přípustný ročni pracovní úvazek. O dění v obo-
ru a ústavu se neustále žívě zajímal, se svýmí bývalý mí spolu-
pracovníky byl v úzkém kontaktu a jako předseda klubu dů-
chodců při ústavu organizoval jejich pravidelná setkání.
Ing. Frantíšek Hronek byl člověkem ryzího charakteru, hlu-

boce lidský, vlídný a pozorný ke svému okolí. Jeho odchod po-
ciťujeme jako citelnou ztrátu. Čest jeho památce.

PYŠEK, J.: Kartografie a topografie. I. Kartografie. Plzeň,
Pedagogická fakulta Západočeskej uníverzity 1994, 208 s.,
53 obr., lit. 30.

Vydávanie kartografických učebníc ~ aj skrípt - je v dneš-
ných časoch tak v Čechách ako aj na Slovensku sk6r zriedka-
vá, než bežná záležitosť. Z tohto aspektu vydanie "plzeň-
ských" skrípt treba uvítať. Ich obsahovo-štruktúrnu stránku
azda najlepšie ilustruje zoznam kapitol s údajmi o ich počte
strán a o percentuálnom podiele z celkového objemu skrípt:

I. Úvod (kartografia ako vedná disciplína, kartografia a zá-
kladné poznatky o Zemi a vesmíre, stručný vývoj kartografie)
~ 22 s. (11,1 %).

II. Základné pojmy z vyššej geodézie a z geodetickej astronó-
mie (tvar zemského telesa, zvíslicové odchýlky, zemepisné sú-
radnice, trigonometrická sieť) - 9 s. (4,5 %).

III. Matematická kartografia (referenčné plochy, súradnico-
vé sústavy a d61ežité krivky na referenčných plochách, karto-
grafické skreslenia a ich zákony, klasifikácia kartografických
zobrazení, priradenie rozvinutel'nej plochy referenčnej ploche,
základné pojmy teórie zobrazení, jednoduché zobrazeni a, .ne-
pravé zobrazeni a, polykužel'ové zobrazenía, polyedrické zo-
brazenia) - 120 s. (60,6 %).

IV. Náuka o mapách (kartografické diela, kartografické vyja-
drovacie prostriedky, kartografická generalizácia) ~ 15 s.
(7,6 %).
V. Zostavovanie a redigovanie máp (projekčná prípravá kar-

tografického diela, zostavitel'ský originál, vydavatel'ský origi-
nál) - 4 s. (2,0 %).
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VI. Reprodukčné a tlačové techniky používané pri vydávaní
máp (tlačové techniky, rozmnožovanie máp a plánov, ofsetová
tlač) - 12 s. (6,1 %).
VII. Meranie na mapách - kartometria (mapa ako kartogra-

fický obraz, mapa ako kartografické dielo, kartometrické vlast-
nosti máp, riešenie elementárnych kartometrických úloh, zá-
kladné morfometrické charakteristiky) - 16 s. (8,1 %).
V predslove sa konštatuje, že skriptá sú určené predovšet-

kým študujúcim učitel'stva geografie, študentom odborného
paťročného štúdia "Matematická kartografia" a študentom od-
borného bakalárskeho štúdia "Regionálna a ekonomická geo-
grafia" na Prirodovedeckej fakulte v Plzni. Trochu odvážne sa
tam tiež tvrdí, že učebný text zoznamuje záujemcov s otázkami
kartografie v celej šírke problémov, ktoré s týmto vedným od-
borom súvisia. Pozrime sa teda na ne aj z tohto aspektu.
Skriptá sa u nás považujú za typ dočasnej učebnice, za do-

časné učebné texty. SÚ spravidla vnútornou záležitosťou uni-
verzity, prípadne fakulty. V smere von sú však výpoved'ou
o postaveni a chápaní danej disciplíny na danej škole. Ich pro-
vizórnosť umožňuje síce experimentovať a naTÚšať tak niektoré
zauživané koncepčné, štruktúrne, didaktické, prípadne aj gra-
ficko-estetické hl'adiská (aj stereotypy), ale toto narúšanie by
nemale presiahnuť určité medze, pretože móže spósobiť vznik
takého rezídua poznatkov vo vedomi študentov, ktoré je ne-
adekvátne súčasnému stavu poznani a v danej disciplíne a jej
trendom vývoja.
Treba konštatovať, že experimentovanie v týchto skriptách

pri pohl'ade "zvonku" vyvoláva popri kladoch aj určité obavy
a diskusné stanoviská, pripadne námety.

I. Malý formát skrípt (A5) treba jednoznačne privítať,
avšak ich spósob vazby (skobami) znemožňuje nechať ich pri
čítaní otvorené.
2. Štruktúra skript potvrdzuje, že autorovi sa podarilo

presadiť si svoj názor na pomer vecí v kartografii. Pokial' by si
tento názor presadzoval individuálne, medzi seberovnými kar-
tografmi, nikto mu ho nemóže upierať. Ked' ho ale predkladá
študentom, ako inštitucionalizovaný názor, nie je niečo v po-
riadku. Mám skúsenosť, že absolventi dvoch bratislavských
univerzit, ktorí v minulosti mali predimenzovaný objem látky
z matematickej kartografie a poddimenzovaný objem látky
z ostatných častí kartografie, boli po nástupe do reálneho živo-
ta (tak do praktickej, ako aj do teoretickej činnosti) handica-
povaní: z toho čo nepotrebovali vedeli možno dosť, ale z toho
čo potrebovali vedeli málo, resp. skoro nič. Sotvakto uverí vý-
hovorke, že_príprava študentov bola myslená dobre a na vine
bola prax! Struktúrnu nevyváženosť matematickej a "ostatnej"
kartografie by bolo najlepšie riešiť nie redukciou matematickej
kartografie, ale naopak, rozšírením proklamovanej v predslove
"celej šírky kartografie" o komplexnejšie podané dejiny karto-
grafie, o interakciu kartografie a dial'kového prieskumu Zeme,
kartografie a geografického informačného systému (vrátane
počítačovej tvorby máp) - ale hlavne zvačšením podielu tzv.
"náuky o mapách", v rámci ktorej je najdóležitejšia podstata
(lo,llika) mapy a metodika tvorby a využívania mapy. Bolo by
tiez na čase začať vysvetl'ovať študentom pojem teoretickej
kartografie.
3. Podanie matematickej kartografie je netradičné

s minimom vyvodzovania vzorcov. Autorovi nemožno uprieť
snahu o úspornosť pri podaní látky a o určité oživenie tohto
"zdanlivo mrtvého odboru". Z terminologického a klasifikač-
ného hl'adiska by bolo lepšie zjednotiť časť 4.2 "Triedenie kar-
tografických zobrazeni podl'a skreslení" a kapitolu 5 "Klasifi-
kácia kartografických zobrazení" (podl'a zobrazovacej plo-
chy).
4. Kartografia sa v skriptách vysvetl'uje hned' v úvode:

najprv ako náuka o mapách, o ich tvorbe, a v zápatí ako vedná
disciplína, zaoberajúca sa teóriou a praxou vzniku, tvorby,
spracovania, výroby a využívania máp, ktorá sa delí na: mate-
matickú kartografiu, náuku o mapách, zostavovanie a redigo-
vanie máp, reprodukciu máp a kartometriu. Dvojznačnosť vy-
voláva "náuka o mapách": razje takto označená celá kartogra-
fia, druhý raz poddisciplína kartografie.
5. Aj definicie mapy sú v skriptách dve. Jedna (v čas-

ti III.l) je prevzatá z učebnice matematickej kartografie F. Fia-
lu (z roku 1955 !), odkial' je vytrhnutá z kontextu. Nadvazuje
tam na vymedzenie plánu, a preto v izolácii nepósobí dobre.
Druhá pochádza z ČSN 730402 "Názvosloví mapování" z ro-
ku 1975 (ktorá je nahradená ČSN 730401 "Názvosloví v geo-
dézii a kartografii" z roku 1990), hoci sa autor odvoláva ha
iný, neoriginálny prameň z roku 1981. Na takúto chybu doplá-
cajú autori, ktorí nenájdu (alebo prehliadnu?) v novšom pra-

meni údaj o tom, že preberaná definícia už bola prevzatá.
6. V kapitole "Stručný vývoj kartografie" súperí

vývoj merania Zeme s vývojom mapy, ktorá je základnou kar-
tografickou kategóriou. Zial', v posledných 2 až 3 desaťročiach
badať u nás akýsi nezáujem o dejiny kartografie, ktorý sa pre-
javuje vynechávaním, alebo podhodnotením tejto problemati-
ky pri jej výučbe. Jeden fakt je výrečný: na Slovensku nemáme
žiadneho vysokoškolsky vzdeJaného kartografa, ktorý by sa
kvalifikovane venoval dejinám kartografie ~ nielen profesio-
nálne, ale ani fakultatívne. Zatial' túto oblasť sporadicky vy-
krýval jeden historik - geograf.
7. O poddimenzovanosti niektorých častí skript

svedčí aj taký fakt, že kartografická generahzácia bola zarade-
ná až na koniec "Náuky o mapách" - v rozsahu 21 riadkov!
Je to menej ako o zobrazení Bonna, MoJlweida, Mercatora-
-Sansona, vzatých izolovane. Je síce dobré vedieť o spomenu-
tých zobrazeni ach aj viac ako dosť, ale vedieť tak málo o gene-
ralizácii na mape - je menej ako málo.
8. V kapitole IV.3 "Kartografické vyjadrovacie

pro str i e d k y" autor tvrdí, že pod metódou znázorňovania
chápe vol'bu a použitie kartografických vyjadrovacích pros-
triedkov. Preto sa venuje len prostriedkom, za ktoré považuje:
značky, bodové značky, čiarové značky, plošné značky (areá-
ly), izočiary, "tečky" (bodky), pohybové čiary, diagramy, kar-
to diagramy a kartogramy. V skutočnosti však je to prepletenie
kartografických vyjadrovacích prostriedkov s kartografickými
vyjadrovacími metódami - "tečky", areály, kartogram a kar-
todjagram treba považovať za metódy.
Dalej autor prekvapivo rozlišuje medzi pojmom "znak",

ktorý vzťahuje na všetky vyjadrovacie prostriedky, a pojmom
"značka", ktorý vzťahuje len na jeden z vyjadrovacích pro-
striedkov. K tejto pozícii treba poznamenať aspoň toto: Semio-
tika, teória poznania a logika si vyžadujú, aby sme aj v karto-
grafii rešpektovali filozofickú kategóriu znaku - ale nie tak,
že by sme termín "značka" ponechali pre jeden z vyjadrova-
cích prostriedkov a termín "znak" používali vo všeobecnosti.
To by sme sa dostali do tautológie, napr. že znaky mapy pozo-
stávajú zo značiek (a podobne)! Je lepšie sa so starším a menej
vhodným termínom radšej rozlúčiť, než si zvykať na nelogickú
duálnosť - a ešte žiadať, aby si na ňu zvykala mladá generá-
cia.
9. V skriptách sú ilustrácie, ktoré sa v prevažnej miere

vzťahujú na látku z matematickej kartografie. Spomedzi pia-
tich ilustrácií v stručnom vývoji kartografie je len jedna ilustrá-
cia mapy-schémy 0-T. Chýbanie ilustrácií sa pociťuje najma
v "náuke o mapách".
Bolo by nesprávne domnievať sa, že za všetko experimento-

vanie móže len sám autor. Skúsenosti ukazujú, že na kvalite
skript sa významnou mierou podpisujú aj také faktory, ako
napr. motivácia, študijné plány fakulty, jej technické vybave-
nie a pod.
Celkový priaznivý dojem, ktorý skriptá vyvolávajú, zatienila

smutná skutočnosť - ich autor doc. Ing. Jiří Pyšek, CSc., náhle
zomrel vo veku 58 rokov.

Ing. lán Pravda. DrSc.,
Geografický ústav SA V,

Bratislava

Vážené kolegyně a kolegové,
v roce 1998 se bude konat XXI. kongres Mezinárodní federace
zeměměřičů (FlO) v britském Brightonu. V jeho rámci chtějí
pořadatelé uspořádat mezinárodní výstavu uměleckých děl, je-
jichž autorem je geodet, nebo mají geodetickou tématiku. Ten-
to záměr jistě nepostrádá přitažlivosti a je dobrou příležitostí
k prezentaci širší úrovně našeho oboru. Obracím se proto na
vás se žádostí Českého komitétu pro FIO o přihlášení tako-
výchto uměleckých děl, respektive o upozornění na ně či jejich
autory. Snímek nebo kopie díla je žádoucí.
Korespondenci laskavě zasílejte na adresu: Doc. Ing. Pavel

Hánek, CSc., katedra speciální geodézie FSv ČVUT, Thákuro-
va 7, 16629 Praha 6.



Autor:
Zvonímír Dragoun,

Praha


	95_910001.pdf
	95_910002.pdf
	95_910003.pdf
	95_910004.pdf
	95_910005.pdf
	95_910006.pdf
	95_910007.pdf
	95_910008.pdf
	95_910009.pdf
	95_910010.pdf
	95_910011.pdf
	95_910012.pdf
	95_910013.pdf
	95_910014.pdf
	95_910015.pdf
	95_910016.pdf
	95_910017.pdf
	95_910018.pdf
	95_910019.pdf
	95_910020.pdf
	95_910021.pdf
	95_910022.pdf
	95_910023.pdf
	95_910024.pdf
	95_910025.pdf
	95_910026.pdf
	95_910027.pdf

