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Použití multikvadrikové interpolace
v 3D prostorovém skalárním poli

Ing. Miloš Vencovský, DrSc.,
Ústav struktury a mechaniky hornin,

Praha

Abstrakt

Doporučuje se používat pro konstrukce digitálních modelů (DM) ploch v 2D prostorových polích diskrétních bodů u nás ještě
ne příliš známou multikvadrikovou interpolaci. Tuto interpolační metodu lze rozšířit i pro 3D prostorové pole skalárních bodů
a pomocí ní konstruovat DM odpovídající skalární funkce. V případě, že jde o bodové pole značně početné lze metodu modi-
fikovat s ohledem na tetraedrovou síť generovanou v uvedeném poli.

Application oj Multi-Quodric lnterpolation in the 3-D Scaůu Field

Summary

Application ojmulti-quadric interpolation-not much known in our country-to construction oj digital models (DM) oj surfa-
ces in 2-D fields oj discrete points is recommended. This interpolation procedure could be generalised to 3-D fields oj scalar
points and thus Jorm a DM oj the corresponding scalar function, too. In cases oj a field with many points this method can be
modified regarding the tetrahedric network generated in such a field.

Clánek si klade za cíl seznámit odbornou veřejnost s někte-
rými výsledky při řešení problému jak odvodit v jistém pro-
storovém bodě hodnotu skalám, je-li v okolí tohoto bodu de-
finováno skalární pole diskrétních bodů zcela obecné
polohové struktury a předpokládá-li se, že skalární funkce
odpovídající tomuto poli není známa. Při řešení tohoto tn-
rozměrného interpolačního problému vychází autor z prin-
cipů řešení problému dvourozměrného, tj. ze způsobu inter-
polace výšky v nepravidelně definovaném poli výškových
bodů, tedy z výchozích poznatků pro konstrukce digitálních
modelů nepravidelných ploch.

1. Dvourozměmá interpolace

Pro interpolaci výšky v jistém místě nepravidelně definova-
ného výškového bodového pole bylo v minulosti formulo-
váno mnoho počítačových metod, zakládajících se na růz-
ných principech. Většina dnes známých softwarových
prostředků, k tomuto účelu vyvinutých, používá ke kon-
strukci digitálního modelu nepravidelné plochy tzv. Bern-
stein-Bézierových trojúhelníkových plám [I, 2, 3]. Tento
způsob tvorby digitálního modelu plochy je jednoduchý a po-
čítačově velmi rychlý. Za jistých okolností může se však tento
konstrukční způsob jevit jako nevýhodný, a to proto, že mor-
fologie takto zkonstruované plochy je do značné míry závislá
na konfiguraci tzv. bázové trojúhelníkové sítě. Tato skuteč-
nost se může významně uplatnit při modelování tzv. netopo-
grafické plochy [4], tedy v případě, že výškové pole bodů,
diskrétně definující tuto plochu, nebylo odvozeno s ohledem
na její známou morfologii. Digitální modely topografických
ploch nejsou touto nevýhodou zatíženy, neboť jednotlivé výš-
kové body jsou vždy zvoleny na této ploše tak, aby co nej-
lépe vystihovaly její morfologii a to obvykle již s ohledem
na následné použití trojúhelníkového plátování.

Vytváření digitálních modelů netopografických ploch je
dnes velice aktuální v různých oborech technického i ne-
technického zaměření (geologie, geotechnika, meteorologie,
zemědělství, ekologie apod). Model tohoto charakteru měl
by vždy co nejlépe vystihovat morfologii dané plochy a ne-
měl by být deformován předcházejícím uspořádáním defi-

ničního bodového pole do zvolené geometrické struktury,
která se na tvorbě modelu projeví. Konstrukce digitálního
modelu plochy s tímto výchozím předpokladem musí být
tedy založena na jiných principech, než je např. shora zmí-
něné plátování.

Již na začátku osmdesátých let autor tohoto článku použil
pro modelování netopografických ploch tzv. multikvadriko-
vou interpolační metodu (MQI) [5, 6, 7], která byla poprvé
uceleně zformulována na začátku let sedmdesátých [8, 9].
Metoda byla později použita v jedné z alternativ autorova po-
čítačového programu TeREX [10], který byl určen pro tvorbu
digitálního modelu terénu s následnou tvorbou vrstevnico-
vých či barevných hypsometrických plánů. Program [10] je
pravděpodobně jedním z mála domácích softwarových pro-
duktů, ve kterém je metoda MQI použita k tvorbě digitálních
modelů i topografických ploch. V zahraničí je však MQI dosti
často užívána, o čemž např. svědčí stovky literaturních in-
ternetových odkazů.

Pro snazší srozumitelnost dále uvedených poznatků je
nutno zopakovat základní princip dvourozměrného použití
této metody. Interpolaci výšky hj v bodě Pj (Xj, Yj), na které
se zúčastní dvourozměrné bodové pole Q o n výškových bo-
dech Q = (Xh Yh hlo .. 'Xm Yn, hn), definuje vztah

a m bývá voleno rovno 1/2. Neznámé koeficienty Ci se pře-
dem určí řešením systému n lineamích rovnic

O D12 Dl3 .. Dln CI h, _h

1
D21 O D23 •. D2n C2 h2 -h

= hn-ho,
(3)

Dni Dn2.. O Cn
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Obr. 1Barycentrické souřadnice trojúhelníkové
a tetraedrové

ve kterém Di. k = Dk• i jsou vzdáleností funkce definované
všemi body pole a

ho = l/ni hi•
1= 1

Rovnici (I) je možno považovat za analytickou formulaci di-
gitálního modelu daného výškového pole.
Tento velmi jednoduchý způsob konstrukce tzv. multi-

kvadrikového digitálního modelu má jedinou nevýhodu,
která tkví v nutnosti řešení shora uvedeného systému lineár-
ních rovnic. Pro rozsáhlejší bodová pole (cca n > 150), např.
pro tvorbu digitálních modelů terénu, není již metoda MQI
ve shora uvedeném pojetí použitelná, neboť počítačové ře-
šení systému rovnic (3) nelze již v daném případě realizovat.
Během vývoje této interpolační metody bylo proto formulo-
váno několik způsobů, jak tento problém řešit [12, 13]. Sám
autor článku navrhnul, a v minulosti použil, dva způsoby,
které se ukázaly účinnými.
První způsob (MQIS), vedoucí k vytvoření tzv. selektiv-

ního multikvadrikového digitálního modelu, se zakládal na
známém odvození výškové souřadnice v každém uzlovém
bodě pravidelné čtyřúhelníkové sítě pomocí MQI z bodů,
které se nacházely ve vhodně dimenzovaném kruhovém okolí
tohoto bodu. Dimenze okolí byla volena vždy tak, aby pro
sousedící uzlové body sítě byl zajištěn dostatečný počet spo-
lečných výškových bodů, podílejících se na interpolaci, tedy
aby bylo dosaženo náležité hladkosti výsledného modelu.
Průměrný počet bodů v okolí bylo možno předepsat s ohle-
dem na homogenitu bodového pole a hustotu rastrové sítě.

Tento způsob se plně osvědčil právě pro tvorbu digitálních
modelů netopografických ploch, kdy požadavky na vyjádření
terénních singularit (zlomy, stupně apod.) nejsou většinou tak
výrazné [6]. Je nutno připomenout, že digitální model tohoto
- rastrového - charakteru vždy vede i při značné hustotě rast-
rovací sítě k potlačení detailní morfologie modelované plo-
chy.
Druhý způsob (MQIT), vedoucí k vytvoření tzv. trojú-

helníkového multikvadrikového digitálního modelu, využí-
val již shora zmíněnou trojúhelníkovou síť, která se zkon-
struuje z půdorysné báze výškového bodového pole. Tato
síť definuje v každém svém bodě jistý počet trojúhelníků
majících v tomto - tzv. centrálním bodě - společný vrchol.
Body těchto trojúhelníků vytvářejí kolem centrálního bodu
obvodový polygon. Výškové body tohoto polygonu spo-
lečně s jeho centrálním bodem vstupovaly pak do shora
uvedené MQI, která byla již numericky snadno provedi-
telná vzhledem k velmi nízkému počtu bodů v obvodových
polygonech. Zkušenosti ukazují, že průměrný počet bodů
v obvodových polygonech činí cca 10 až 15. Pro každý bod
výškového pole byl tak určen vztah (I), který definoval mul-
tikvadrikovou plochu, která procházela tímto bodem a rov-
něž i všemi body příslušného obvodového polygonu.
Všechny tyto tzv. vrcholové plochy v počtu rovném počtu
bodů výškového pole nevytvářejí ovšem jedinou hladkou
plochu. Shlazení všech vrcholových ploch v jedinou, ma-
tematicky hladkou a spojitou plochu bylo dosaženo tím, že
uvnitř každého trojúhelníka sítě byla vytvořena ze tří jemu
příslušných vrcholových ploch plocha jediná, splňující pod-
mínky hladké spojitosti s podobně utvořenými plochami
v přilehlých třech trojúhelnících. Dělo se tak pomocí zvá-
ženého aritmetického průměru h ze tří výškových souřad-
nic hi (i = 1, 2, 3), definovaných v obecném bodě uvnitř
každého trojúhelníka sítě jednotlivými vrcholovými plo-
chami. Váhy výškových souřadnic Pi (i = 1, 2, 3) v tomto
bodě byly pak formulovány jako cosinusoidální funkce
barycentrických souřadnic Ui (i = 1,2,3) tohoto bodu (obr.
la).

3

!,h;Pi
i= I

h=-3--
i~lPi

1 - cos (Ui 7T)

2

Ke každé vrcholové ploše byla tak přiřazena vrcholová plo-
cha váhová mající v příslušném vrcholu funkční hodnotu 1
a ve všech bodech protilehlé strany hodnotu O [7].
Vlastnosti MQI v dvourozměrném pojetí jsou zřejmé z obr.

2, na kterém jsou uvedeny vrstevnicové popisy čtyř digitál-
ních modelů poloviny kulové plochy o poloměru 10, defino-
vané vždy stejným bodovým polem. Na této polosféře bylo
zvoleno celkem 41 bodů, a to tak, aby co nejúsporněji defi-
novaly její morfologii. V horní polovině obr. 2a je znázorněn
výsledek použití MQI, na které se podílelo všech 41 bodů
pole a pomocí které byly interpolovány výškové souřadnice
v uzlových bodech čtvercové sítě o rozměrech 81 X 81 uzlů.
V dolní polovině tohoto obrázku je pak uveden výsledek po-
užití MQIS k vytvoření selektivního digitálního modelu po-
losféry, když pro každý uzlový bod zmíněné čtvercové sítě
byla provedena nezávislá MQI z průměrného počtu 20 nej-
bližších okolních bodů. Z obr. 2a jsou zřejmé dosti dobré
aproximační schopnosti MQI pro tvorbu takových digitálních
modelů ploch, jejichž normálové vektory nejsou extrémě
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selektivní obr. 2a

skloněné. Je to zřejmé z průběhu vrstevnic o kótách 1,2,3,
4,5,5,5,6,6,5,7, 7, 5, 8, 8, 5, 9, 9, 5, na obou digitálních
modelech polosféry jakož i z průběhu rovnoběžkových kruž-
nic polosféry o uvedených kótách (čárkovaně).

Porovnání vlastností MQI s vlastnostmi Bernstein-Bézie-
rových plátů je patmo z obr. 2b. V horní polovině obrázku je
uveden vrstevnicový popis trojúhelníkového multikvadriko-
vého digitálního modelu polosféry a v dolní polovině obrázku
vrstevnicový popis digitálního modelu získaného shora uve-
deným plátováním. K tvorbě digitálního modelu pomocí plá-
tování je třeba dodat, že k získání uvedené ukázky byl vyu-
žit autorův program TeREX, když trojúhelníková síť byla
zvolena způsobem, který vyžadoval od systému značné pre-
dikční schopnosti. Výsledek tohoto plátování, který je téměř
shodný s výsledkem, získaným i jiným vrstevnicovým pro-
gramem (např. systém ATLAS [3]), vede k zjištění, že věro-
hodnější aproximaci polosféry poskytuje multikvadrikový
digitální model, zvláště v oblastech velmi málo skloněných
normálových vektorů po1osféry, tj. v oblastech vrchlíkových.
Vrstevnicový popis obou modelů byl proveden v již shora
uvedených výškových intervalech.

Ještě výraznější rozdíly mezi vlastnostmi obou digitálních
modelů z obr. 2b je možno shledat při aproximaci některé
konkrétní netopografické plochy. Na obr. 3 jsou uvedeny vrs-
tevnicové popisy vybrané části obou těchto digitálních mo-
delů vytvořených ze stejného výškového bodového pole,
které v daném případě vzniklo jako soubor hlášení makro-
seismických intenzit z různých míst našeho státního území

a vztahujících se k východoalpskému zemětřesení ze dne
8. 11. 1938 [11]. Jak nepravidelné a hustotně nehomogenní
bylo toto bodové pole, je patrno z trojúhelníkové sítě, která
je na obou obrázcích vyznačena tečkovaně. V důsledku těchto
vlastností definičního bodového pole vzniklo ve výsledné síti
mnoho trojúhelníků extrémně štíhlých, tedy velmi nevhod-
ných tvarů, takže morfologie digitálního modelu, sestave-
ného pomocí Bernstein-Bézierových plátů (program Te-
REX), je značně komplikovaná a zcela podřízena
trojúhelníkovému rozdělení. Těchto nevýhodných vlastností
je do jisté míry zbaven multikvadrikový trojúhelníkový di-
gitální model MQIT. I když se vychází ze stejné trojúhelní-
kové sítě, je morfologie výsledného digitálního modelu (pro-
gram TeREX) mnohem hladší a zřetelnější a tudíž i vhodnější
pro případné odborné interpretace jevu, který tento model
znázorňuje.

2. Třírozměmá interpolace

Problematikou interpolace v obecném bodě diskrétně defi-
novaného třírozměrného skalárního pole za předpokladu, že
není známa k tomuto poli odpovídající skalární funkce, se do
současné doby zabývala řada odborníků, z nichž nejznáměj-
ším je jistě T. A. Foley [14, 15]. Z dostupné literatury vy-
plývá, že pro shora uvedenou interpolaci lze užít prostoro-
vou formu multikvadrikové metody (3MQI). Označíme-li
hodnotu skalám v jistém prostorovém bodě Pj (Xj, Yj, z) sym-
bolem hj, lze tuto hodnotu odvodit opět pomocí vzorce (I),
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Toto velmi jednoduché znění 3MQI lze považovat přímo za
analytickou formulaci konstrukce digitálního modelu ska-
lární funkce, ale opět jen v případě, že se jedná jen o málo
početné bodové pole.

Jde-li o rozsáhlejší bodové pole, jak tomu většinou bývá,
je nutno použít ke konstrukci odpovídajícího digitálního mo-
delu způsob, který vychází z některého způsobu uvedeného
v souvislosti s dvourozměrným užitím MQI.

Tzv. selektivní použití prostorové multikvadrikové in-
terpolace (3MQIS) vede pak ke konstrukci digitálního mo-
delu skalární funkce ve formě uzlové sítě krychlového
rastru, když v každém uzlovém bodě této sítě se provede
3MQI z těch bodů pole, které se nacházejí v kulovém okolí
uvedeného uzlového bodu. Toto okolí je vhodně dimenzo-
váno s ohledem na hladkost výsledného digitálního mo-
delu.

Druhý způsob (3MQIT), koncepčně příbuzný dvouroz-
měrné multikvadrikové interpolaci MQIT, se opírá v dané
souvislosti o vytvoření tetraedrové sítě v daném bodovém
poli. Tato síťumožní v každém svém bodě definovat jistý po-
čet tzv. obalových tetraedrů, které mají v tomto bodě svůj
společný vrchol. Ke každému bodu pole je tak přiřazen jistý
počet, např. r bodů pole, které se společně s tímto bodem
pole podílejí na určení 3MQI v tomto bodě (koeficienty Cj,
i = 1 až r + 1). Hodnota skaláru h v obecném bodě P (x, y,
z) se pak určí jako zvážený aritmetický průměr ze čtyř hod-
not hj Ci = 1 až 4), získaných ze čtyř 3MQI, příslušných těm
bodům sítě, které tvoří vrcholy tetraedru, uvnitř kterého se
bod P nachází. Váha jisté i-té hodnoty hj, odvozené pomocí
3MQI v i-tém vrcholu tohoto tetraedru je opět cosinusoidální
funkcí (6) tzv. tetraedrové barycentrické souřadnice u; bodu
P, příslušné tomuto i-tému vrcholu. Barycentrická souřad-
nice u příslušná jistému vrcholu tetraedru je v daném případě
definována jako poměr kolmé vzdálenosti bodu P od proti-
lehlé stěny k tomuto vrcholu a výšky vrcholu nad touto stě-
nou (obr. lb)

4
!,hjp;

;:::;1

4

i~lPi

V důsledku naznačeného užití 3MQI v tetraedrové síti vzniká
hladce spojitý digitální model skalární funkce k danému bo-
dovému skalárnímu poli.

V dané souvislosti je nutno dodat, že automatizovaná ge-
nerace tetraedrové sítě v obecně konfigurovaném bodovém
poli je podobným, jen o něco složitějším problémem, jako je
automatizovaná generace rovinné sítě trojúhelníkové.

Algoritmus generace trojúhelníkové sítě je založen na na-
lezení vrcholu trojúhelníka k jisté, již vytvořené straně sítě,
a to jako bodu, který leží na kružnici jdoucí oběma konco-
vými body strany, přičemž uvnitř průniku příslušného kruhu
a poloroviny definované stranou a hledaným bodem již ne-
leží žádný jiný bod pole [7]. Algoritmus generace tetraed-
rové sítě pak vychází z nalezení čtvrtého vrcholu tetraedru
k jisté, již známé stěně sítě, a to tak, aby tento vrchol ležel
na povrchu koule procházející všemi třemi vrcholy zmíněné
stěny sítě a aby v průniku této koule a poloprostoru defino-
vaném rovinou stěny a hledaným vrcholem již neležel žádný
další bod pole.

MULTlKV ADRIKOVÝ MODEL
trojúhelnikovj

Obr. 3 Porovnání morfologie digitálních modelů
odvozených multikvadrikovou interpolací

a Bemstein-Bézierovými pláty

V současné době již jistě existuje řada softwarových pro-
středků, umožňujících generaci této tetraedrové sítě. Ty jsou
ale většinou součástí specializovaných a dosti nákladných
softwarových systémů (3D-FEM apod.).

Ve snaze prozkoumat shora popsané použití interpolační
metody 3MQIT, vyvinul proto autor článku svůj vlastní soft-
ware s pracovním názvem GTRS, který se stal nedílnou sou-
částí zmíněné metody 3MQIT. Výsledkem těchto snah se stal
test interpolačních schopností 3MQI, který byl založen na
určení rozdílů exaktních hodnot skalárů, příslušných jisté,
tzv. testovací síti diskrétních bodů a definovaných pomocí
známé skalární funkce, a hodnot skalárů, určených v bodech
této sítě pomocí interpolace 3MQI případné 3MQIT,jejíž pa-
rametry byly odvozeny ze vhodně vytvořeného skalárního
pole bodů pomocí stejné skalární funkce.

Testovací síť tvořily uzlové body pravidelné krychlové sítě
o délce hrany 10, která vyplňovala krychlový prostor o délce
hrany 100. Body sítě byly tedy uspořádány do 11 úrovní
s 11 X 11 body v každé úrovni.

Skalární pole bodů bylo též ve tvaru pravidelné krychlové
sítě vyplňující zmíněný krychlový prostor, přičemž počet
bodů v poli byl volen s ohledem na objasnění interpolačních
schopností 3MQI. CO se týče tohoto počtu, byly v testu uva-
žovány tři varianty výchozího skalárního pole bodů: A (27
bodů, 48 tetraedrů), B (64 bodů, 162 tetraedrů), C (125 bodů,
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3 MQI h=z
VARIANTA A(27) B(64) C(125)
m= 1 2 1 2 1 2

1 0,46 0,03 0,27 0,01 0,18 0,01
2 1,79 0,08 1,06 0,03 0,69 0,02
3 2,27 0,09 1,03 0,02 0,44 0,01
4 1,95 0,07 0,55 0,08 0,12 0,00
5 1,10 0,04 0,19 0,02 0,04 0,00
6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 1,10 0,04 0,19 0,02 0,04 0,00
8 1,95 0,07 0,55 0,08 0,12 0,00
9 2,27 0,09 1,03 0,02 0,44 0,01

10 1,79 0,08 1,06 0,03 0,69 0,02
11 0,46 0,03 0,27 0,01 0,18 0,01

3MQIT h=z
VARIANTA A(27) B(64) C(125)
m= 1 2 1 2 1 2

1 1,08 0,69 0,76 0,30 0,58 0,16
2 1,02 0,85 0,80 0,45 0,61 0,16
3 1,41 0,62 0,72 0,15 0,32 0,03
4 1,14 0,32 0,26 0,03 0,29 0,02
5 0,68 0,10 0,41 0,03 0,31 0,02
6 0,18 0,03 0,58 0,04 0,11 0,01
7 0,67 0,06 0,36 0,03 0,42 0,02
8 1,15 0,17 0,29 0,02 0,27 0,02
9 1,45 0,35 0,74 0,09 0,32 0,03

'10 1,02 0,51 0,85 0,21 0,65 0,12
11 1,22 0,40 0,83 0,18 0,64 0,10

3MQI h=r
VARIANTA A(27) B(64) C(125)
m= 1 2 1 2 1 2

1 1,17 0,79 0,42 0,31 0,13 0,14
2 2,24 1,41 0,79 0,65 0,20 0,33
3 3,04 1,65 0,83 0,64 0,12 0,25
4 3,49 1,60 0,83 0,45 0,30 0,15
5 3,55 1,42 1,66 0,33 0,70 0,13
6 3,45 1,32 2,59 0,30 0,76 0,12
7 3,55 1,42 1,66 0,33 0,70 0,13
8 3,49 1,60 0,83 0,45 0,30 0,25
9 3,04 1,65 0,83 0,64 0,12 0,25
10 2,24 1,41 0,79 0,65 0,20 0,33
11 1,27 0,79 0,42 0,31 0,13 0,14

3MQIT h=r
VARIANTA A(27) B(64) C(125)
m= 1 2 1 2 1 2

1 3,60 1,98 1,37 0,72 0,69 0,36
2 6,03 2,91 2,84 1,06 1,57 0,63
3 6,43 3,35 2,46 1,15 1,13 0,47
4 5,44 3,72 2,41 1,17 1,44 0,50
5 4,15 4,00 3,92 2,18 1,54 0,71
6 3,61 4,15 5,27 3,23 1,14 0,86
7 4,09 4,08 3,90 2,22 1,62 0,73
8 5,37 3,76 2,49 1,16 1,42 0,50
9 6,26 3,57 2,55 1,18 1,25 0,45
10 5,89 2,89 2,72 1,14 1,50 0,66
11 3,56 1,69 1,28 0,64 0,62 0,33
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A (27)
[48] B (64)

[162] c (125 )

[384 ]

J /~ ...,'"
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Výsledky testu, které byly odvozeny pomocí řady nume-
rických experimentů, jsou shrnuty v tab. 1 a 2, ve kterých
jsou uvedeny střední hodnoty rozdílů skalárů exaktních a in-
terpolovaných způsobem 3MQI a 3MQIT pro jednotlivé
úrovně 1 až 11 a pro jednotlivé varianty A, B, C skalárních
polí bodů. Jsou zde též obsaženy alternativní výsledky inter-
polací pro dvě různé hodnoty exponentu (m = 1, 2) vzdále-
nostní funkce (7).

384 tetraedrů). Volbu testovací sítě i výchozích skalárních
polí bodů ozřejmuje obr. 4. Test byl proveden pro dvě vari-
anty elementární skalární funkce
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Budeme-li předpokládat, že výsledky, získané testováním
vlastností 3MQI pomocí matematických skalárních funkcí,
lze považovat za reprezentativní i pro interpolace v neanaly-
tických skalárních polích, můžeme vyslovit tyto poznatky
obecnějšího charakteru:
- Způsob 3MQI vede k přesnějším výsledkům. Pokud to po-

čet bodů skalárního pole umožňuje (n < 150), doporučuje
se volit tento způsob. Po výpočetní stránce je tento způsob
mnohem rychlejší než způsob 3MQIT.

- Míra objektivity interpolované hodnoty skalám v jistém
bodě se zvyšuje v závislosti na hustotě skalárního pole bodů
v jeho okolí.

- Způsob 3MQIT vede k méně příznivým výsledkům, když
je počet bodů velmi nízký. Interpolovaná hodnota skalám
je do jisté míry závislá na konfiguraci a hustotě tetraedrové
sítě. Dostatečně husté pole poskytuje již však velmi dobré
výsledky. V daném případě vzrůstají ovšem nároky na rych-
lostní parametry použitého PC, neboť počet tetraedrů v síti
je přibližně roven trojnásobku počtu bodů a algoritmus
3MQIT se neobejde bez mnohanásobného hledání v síti.
Výpočetní čas, nutný ke generaci tetraedrové sítě (vlast-
nost programu GTRS), pak vrůstá s trojmocí počtu bodů.

- Vzdálenostní funkce (7) s exponentem m = 2 poskytuje
lepší výsledky. Tento poznatek je ryze empirický.

- Reálnost interpolované hodnoty je závislá na prostorovém
rozdělení skalárních hodnot v poli. Např. v testu zvolené
,kulové rozdělení vede k méně příznivým výsledkům, než
rozdělení monotónně stoupající či klesající v jednom
směru.
Pro ilustraci zmíněných závěrů je na obr. 5 znázorněn prů-

běh hladinových křivek exaktních (plná tenká čára) a inter-
polovaných oběma způsoby 3MQI a 3MQIT (čárkovaná
silná čára) ve všech třech variantách A, B, C to v hladino-
vém řezu 3 a 6. V řezu 3 lze totiž očekávat největší odchylky
v průběhu těchto křivek v důsledku zavedení tetraedrové sítě
a v řezu 6 nabývají pak rozdíly mezi interpolovanými a te-
oretickými skaláry svých největších hodnot, jak je zřejmé
z tab. 1 a 2. Z obr. 5 je zcela zřetelná závislost interpolace
na hustotě a rozmístnění skalárního pole a tetraedrové síti.
Zatímco zmíněné rozdíly jsou ve variantě A málo přijatelné,
a to při užití jak 3MQI, tak 3MQIT, ve variantě B jsou již
výrazně lepší vyjma centrální oblasti, v jejímž středu se ne-
nacházel žádný bod sítě a ve variantě C jsou pak již tyto roz-
díly velmi malé. Zcela zanedbatelná je pro variantu C též
i rozdílnost mezi oběma interpolačními způsoby 3MQI
a 3MQIT.

Závěrem lze konstatovat, že multikvadrikovou interpo-
lační metodu lze úspěšně používat jak v dvourozměrném tak
třírozměrném pojetí a že její, autorem formulované modifi-
kace typu MQIT a 3MQIT jsou též plně využitelné i pro roz-
sáhlejší bodová pole, pro která již nelze aplikovat původní
znění této metody [8].
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2. Do soutěže může vydavatel přihlásit mapové dílo, které:
• bylo vydáno na území CR českým vydavatelstvím a týkající se

území CR,
• bylo vydáno v 1. vydání v roce 1998,
• neporušuje autorský zákon.

3. Do soutěže může každý účastník přihlásit nejvýše 3 své produkty
v kategorii:
• tištěné mapy,
• digitální produkty.
V případě společných děl lze do soutěže přihlásit dílo některým
ze spolu vydavatelů pouze jednou.

4. Ocenění:
• diplom Kartografické společnosti CR,
• mediální reklama - CTK, Zpravodaj, Zeměměřič, Geodetický

a kartografický obzor, GEOINFO, Kartografické listy,
• předání ocenění na významné akci.

5, Mapy se přihlašují písemně na jednoduché přihlášce, kterou KS
rozešle potenciálním účastníkům a bude mít u sebe k dispozici.
Přihlášené exponáty zasílá účastník v jednom exempláři do
28. února 1999 na sekretariát KS CR:

Sekretariát Kartografické společnosti CR
Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
Univerzita Palackého
tř. Svobody 26
771 46 Olomouc
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MEGRIN - zdroj významných produktov
medzinárodnej spolupráce
na úseku geodézie a kartografie

Ooc. Ing. Imrich Horňanský, CSc.,
Úrad geodézie, kartografie a katastra

Slovenskej republiky

Abstrakt

Vzťah spoločenstva CERCO a zoskupenia MEGRIN. NajdOležitejšie projekty realizované v rámci zoskupenia MEGRIN: PE-
TIT, SABE a GDDD. Produkty týchto projektov a ich popis (tvorba, špecifikácia, význam, možnost'použitia a distribúcia). Se-
kundáma účast' zoskupenia MEGRIN na projektoch EURIPlDES a OMEGA.

MEGRIN-A Source oj lmportant Products
oj lnternational Co-operation in the Field oj Geodesy and Cartography

Summary

Relation oj the CERCO community and the MEGRIN group. The most important projects realised in the Jrame oj the MEG-
RIN group: PETlT, SABE and GDD. Products oj these projects and their descriptions (creation. specification, meaning,
applicability and distribution). The secondary participation oj MEGRIN group on OMEGA and EURIPIDES projects.

Na stránkach Geodetického a kartografického obzoru už bolů
predstavené spoločenstvo CERCO [1] a [3] i s ním priamo
spo1upracujúce zoskupenie MEGRIN [2]. V d6sledku nevy-
hnutného organizačného vývoja, dosiahnutého odborného
pokroku a nedostatočnej úrovne informovanosti o aktivitách
zoskupenia MEGRIN je žiaduce odbornej obci priblížiť stav
riešenia a najb1ižšie perspektívy projektov MEGRIN.

Európsky výbor predstavitefov geodeticko-kartografic-
kých inštitúcií (Comité Européen des Responsables de la
Cartographie Officielle - CERCO) bol založený v roku 1979.
Hlavné úlohy Spoločenstva CERCO boli zadefinované
v troch oblastiach: vzájomná informovanosť, konzultácie
a spolupráca na úseku geografických informácií (GI) s vy-
lúčením morskej hydrografie a špecifickej vojenskej geodé-
zie a kartografie. Výbor CERCO bol uznaný Parlamentným
zhromaždením Rady Európy v novembri 1980 v Štrasburgu
a od januára 1993 je pracovnou skupinou Federácie európ-
skej siete vedeckej a technickej spolupráce (Federation of
European Scientific and Technical Cooperation Network).
CERCO je nezisková organizácia [3].

Členmi Výboru CERCO sú vedúci (predsedovia, náčel-
níci, generálni riaditelia, prezidenti, ... ) oficiálnych geode-
ticko-kartografických inštitúcií krajín Európy.

V roku 1991 sa CERCO rozhodlo rozvinúť intenzívnejšiu
spoluprácu vytvorením multinacionálneho tímu, ktorý zva-
žoval potenciálne budúce projekty, z ktorých niektoré boli
navrhované i Komisiou európskych spoločenstiev. V d6-
sledku tohto bolů kreované zoskupenie MEGRIN (Mnohoú-
čelová európska polohovo orientovaná informačná sieť -
Multipurpose European Ground Related Information Net-
work). Úlohou zoskupenia MEGRIN je na širokej báze pros-
tredníctvom jednotlivých projektov poskytovať geografické
údaje produkované členmi tohto zoskupenia. V podstate ide
o súčasnú i perspektívnu podporu európskej spolupráce sme-
rujúcu k otváraniu fahkého prístupu k informáciám disponi-
bilným v krajine ich tvorcu a správcu i pre záujemcov
z iných krajín [2]. Do funkcie vedúceho zoskupenia MEG-
RIN bol 3. júna 1998 zvolený Joel de Smet, prestavitef bel-

gickej geodeticko-kartografickej inštitúcie. Výkonným riadi-
tefom zoskupenia MEGRIN je Claude Luzet z Francúzska.

V Európe prebieha proces intenzifikácie spolupráce všet-
kých krajín. Otvorený trh s mnohými bariérami obchodova-
niaje teraz realitou. Na druhej strane existuje mnoho oblastí
činnosti, kde národne inštitúcie chcú pokračovať v činnosti
nezávisle bez formálnej kontroly alebo pokusov ukladania
direktív zo strany medzinárodných vládnych inštitúcií. Prin-
cíp subsidiarity umožňuje existujúcim národným inšitúciám
p6sobiť na hocijakej úrovni, ktorá je uznaná za primeranú,
a to bez kontroly zo strany hierarchicky vyššej organizácie.
Toto sa týka práve geodézie a kartografie, keďže neexistuje
ce10európska inštitúcia - autorita geodézie a kartografie. Ne-
formálna spolupráca medzi národnými autoritami geodézie
a kartografie európskych krajín existuje. SÚzaznamenané po-
kusy o spoluprácu so zámerom zabezpečiť fahké obchodo-
vanie s geografickými údajmi v Európe. Boli už dosiahnuté
isté úspechy v oblasti organizačnej, v oblasti marketingu
a v tvorbe fomálnych štandardov. Centrom týchto úsilí je
CERCO. Pozíciu CERCO v tejto súvislosti možno označiť
ako združenie poskytovatefov topografických informácií,
ktoré zabezpečuje, že produkty jeho členov sú v širokom roz-
sahu prístupné a používané v Európe. Projekty zoskupenia
MEGRlN by mali byť aplikované nie iba na oblasť topogra-
fického mapovania, ktorá je doménou členov CERCO, ale na
GI vo všeobecnosti. Čiže MEGRIN je predurčený, aby po-
máhal zjednodušovať cezhraničný obchod v oblasti geogra-
fických údaj ov.

Predmetom záujmu zoskupenia MEGRIN [2] najma pod-
necovanie európského trhu s GI, sprostredkovanie predaja GI
členov mimo ich vlastných krajín a poskytovanie skúseností
zo spolupráce na prospech členovoD61ežitým aspektom tohto
záujmu je, že zoskupenie MEGRIN nepodniká priamo samo
v obchodovaní. Zoskupenie MEGRIN nie je zodpovedné za
stanovovanie dodávkových termínov, podmienok a cien kon-
trahovaných dodávok informácií. Podobne neprijíma platby
za sprostredkované služby s výnimkou členských príspevkov
a s výnirnkou možnej podpory zo strany iných inštitúcií, ako
je napr. Európske spoločenstvo.
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Vzťah zoskupenia MEGRIN a spoločenstva CERCO [3]
možno vyjadriť takto: zoskupenie MEGRIN je špecializo-
vaná organizácia s činnosťou blízkou aktivitám CERCO. Čle-
novia CERCO sa možu rozhodnúť o pripojení k MEGRIN,
ak si to želajú. Zoskupenie MEGRIN nenahrádza pracoviská
CERCO ako napr. pracovné skupiny, ale nevyhnutne pracuje
v tesnej súčinnosti s nimi.

Samotná činnosť zoskupenia MEGRIN je realizovaná jed-
notlivými projektmi, ktoré buď priamo zabezpečuje MEG-
RIN, alebo participuje na projektoch gestorovaných inými
inštitúciami.

2. Projekt PETIT

Projekt PETlT (Pathfinder towards a European Topographi-
cal Information Template) je realizačná štúdia podporovaná
programom INFO 2000 s perspektívnym ciefom tvorby kon-
zistentnej celoeurópskej topografickej bázy údajov (BÚ)
v mierke 1 : 250 000 budovanej na úrovni vektorových máp.
Projekt PETlT je zameraný na:
- tvorbu spoločnej špecifikácie pre budúce výstupy PETlT,
- odhady požiadaviek trhu,
- vypracovanie všetkých potrebných právnych dohod,
- tvorbu prototypu umožňujúceho spresnenie špecifikácie

produktu,
- tvorbu ukážok budovaných prostredníctvom WWW a CD-

-ROM,
- tvorbu trhového a distribučného plánu.

Projekt PETlT v januári 1998 po dokončení svojej 1. fázy,
definičnej, vstúpil do druhej fázy, implementačnej, ktorá
bude trvať 20 mesiacov (predpokladané skončenie v auguste
1999). V implementačnej fáze pariticipujú na prácach geo-
deticko-kartografické autority Belgicka, Francúzska, Ho-
landska, Nemecka a Velkej Británie, ktoré sú spolu so zo-
skupením MEGRIN zodpovedné za riadenie a koordináciu
projektu a za komerčné vzťahy.

V implementačnej fáze je potrebné doriešiť vzťahy medzi
geodeticko-kartografickými autoritami a ich vojenskými ná-
protivkami v jednotlivých členských krajinách MEGRIN
[2], a to najma právne vzťahy copyrightu a právne vzťahy
k produktu vektorových topografických máp. Z toho vy-
plýva, že nasledujúce kroky v rozvoji projektu PETlT budú:
presun aktivít z tvorby produktu (zber údaj ov, harmonizácia
údaj ov a spoločná špecifikácia produktu) na marketing,
testovanie prototypu a legálne aspekty prototypu (vlastníc-
tvo údaj ov, copyright produktu). Rada Európy je prostred-
níctvom EUROSTAT (EUROpean STATistical Office -
Európsky štatistický úrad) zahrnutá medzi testujúcich pou-
žívatefov prototypového produktu. Výsledok projektu v po-
dobe distribuovaného produktu sa očakáva v roku 2002. Po
jeho dokončení sa predpokladá aktualizovať produkt v 5-roč-
nom cykle.

Špecifikácia prototypu je dokončená a akceptovaná. Pro-
totyp bude pokrývať geografickú oblasť Belgicka, vačšej časti
Holandska a menších častí Francúzska, Nemecka a Velkej
Británie.

Pred začatím tvorby definitívneho produktu bude navrh-
nutá vzorová dohoda a podpísaná všetkými dotknutými stra-
nami na zabezpečenie nevyhnutnej dodávky údajov každou
zo zúčastnených krajín. Pripravovaná je webovská stránka
(aplikácia) PETlT, ktorá umožní používatefom primeranú in-
formovanosť o produkte. Spustenie www aplikácie sa pred-
pokladá v závere roka 1998. Otázky tvorby, marketingu a dis-
tribúcie celoeurópského produktu PETIT budú preskúmané
prostredníctvom používatefského testovacieho programu na

prototypových údajoch a na webovskej aplikácii. Výsledky
testovania sa použijú na dokončenie obchodného plánu pre
produkt PETIT.

3. Projekt SABE

Projekt SABE (Seamless Administrative Boundaries of Eu-
rope - Súvislé/Bezšvové administratívne hranice Európy) je
počítačovo ovládatefná celoeurópska BÚ obsahujúca geo-
metriu a sémantiku administratívnych jednotiek z 26 európ-
skych krajín. Každá krajina má svoju špecifickú administra-
tívnu hierarchiu, skladajúcu sa z rozmanitého počtu úrovní.

BÚ obsahuje:
- hranice administratívnych jednotiek,
- termíny (pomenovania) rozmanitých úrovní národných ad-

ministratívnych hierarchií a vzťahy medzi nimi,
- názvy a kódy administratívnych jednotiek v národnej no-

menklatúre,
- úroveň administratívnych jednotiek v klasifikácii EUROS-

TAT pre krajiny Európskej únie (EÚ),
- lokalizáciu sídel autorit administratívnych jednotiek pre

krajiny, kde takéto informácie existujú.
SABE obsahuje všetky úrovne národnych administratív-

nych hierarchií od najvyššej (krajina) až po najnižšiu. Naj-
nižšia úroveň v členských štátoch EÚ vo všeobecnosti
korešponduje s NUTS5 (Nomenclature des Unités Territoria-
les Statistiques - jednotná klasifikácia administratívnych jed-
notiek), ako ju zadefinoval EUROSTAT.

Definícia administratívnych hraníc s ohfadom na moria
a vnútrozemské vodné plochy sa odlišuje z krajiny na kra-
jinu. V niektorých krajinách pobrežné administratívne ob-
lasti zasahujú do mora. V niektorých pripadoch hranica
v mori nie je definovaná alebo je definovaná s odlišnou
presnosťou než pevninské administratívne hranice. Na ur-
čité aplikácie (napr. štatistika obyvatefstva) je užitočné
spravovať údaje iba k pevninským oblastiam. BÚ SABE
poskytuje preto aj informácie s pobrežnou čiarou, a to iba
pre krajiny, kde sa fyzické a administratívne hranice ne-
stotožňujú.

BÚ SABE je poskytovaná ako individuálna vrstva každej
krajiny tvorená súvislou a konzistentnou BÚ. Termín konzis-
tentný je vztiahnutý na obsah, štruktúru, polohovú súvzťaž-
nosť a časovú súvzťažnosť údajov. Termín súvislý (bezšvový)
znamená, že medzi polygónmi nie sú prázdne medzery a ani
prekryty povodne prameniace z rozmanitých prameňov.
Štandardne je produkt SABE poskytovaný ako dodávka po-
žadovanej krajiny, ale rovnako je možná aj súhrnná celo-
eúrópska dodávka.

BÚ SABE pokrýva krajiny: Belgicko, Cyprus, Česko,
Dánsko, Finsko, Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko, Island,
Ífsko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Maďarsko,
Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Severné Írsko,
Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Ta-
liansko a Velká Británia. Pobrežná čiara je poskytovaná pre
Finsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Nemecko, Nórsko,
Švédsko a Vefkú Britániu.

Produkt SABE je filtrovaný na dve rozdielne geometrické
presnosti:
- 30 metrov na aplikácie v mierke 1 : 100 000,
- 200 metrov na aplikácie v mierke 1 : 1 000 000.

Súradnice sú dvojdimenzionálne: geografické súradnice
v stupňoch s dekadickým delením (zemepisná šírka a dížka).
Priestorový vzťažný systém je WGS 84 - Svetový geodetický
systém 1984 (ETRF 89 - Európska terestrická sieť referenč-
ných bodov 1989) s elipsoidom GRS 80 - Geodetický refe-
renčný systém 1980.
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BÚ je vo všeobecnosti vztiahnutá na stav k 1.januáru roka
označeného vo verzii (t. j. BÚ SABE '95, resp. SABE ' 1995
je vztiahnutá k 1. 1. 1995). V súčasnosti existujú dve verzie
produktu SABE (1991 a 1995) a pripravuje sa aktualizácia
k 1. 1. 1997. Aktualizovaná verzia SABE '97 bude dokon-
čená do decembra 1998 a bude ponúknutá odbornej verej-
nosti.

Produkt SABE je skladaný z BÚ administratívnych hra-
nic poskytovaných národnými geodeticko-kartografickými
institúciami. Pramenné materiály sú materiály najlepšej sé-
mantickej kvality a aplikačnej mierky najbližšej k mierke
1 : 500 000 pre každú krajinu. Príspevky jednotlivých kra-
jín sú transformované do jednotnej štruktúry a jednotného
polohového referenčného systému a sú jednoznačne zladené
na medzinárodných hraniciach.

Produkt SABE umožňuje polohovo vztiahnuť štatistické
údaje a može byť tiež použitý ako polohový podklad pre iné
BÚ, které sú polohovo orientované. Najtypickejšie aplikácie
produktu SABE sú:
- analýzy obyvatefstva,
- politické analýzy,
- ekonomické analýzy,
- riadenie a správcovstvo,
- polohovo orientované údaje prekračujúce hranice.

Produkt SABE je poskytovaný v Arcllnfo Export for-
máte. M6že byť importovaný aj do iných softvérových pro-
duktov.

Participácia Úradu geodézie, kartografie a katastra
(ÚGKK) Slovenskej republiky (SR) na tvorbe produktu
SABE '97 bola spojená s technickými ťažkosťami Geodetic-
kého a kartografického ústavu Bratislava spojenými s ab-
senciou spracovatefského softvéru, resp. so spracovaním
a dodávkou prvotných údaj ov v inom než ustanovenom for-
máte a nevyhnutnosťou dodatočnej transformácie s prísluš-
nými komplikáciami do formátu SABE (podobne i dodávka
holandskej geodeticko-kartografickej autority sposobila isté
meškanie spracovania).

Copyright produktu SABE majú geodeticko-kartografické
institúcie krajín Európy (za SR ÚGKK SR).

Údajový produkt je na požiadanie poskytovaný záujem-
com - odberatefom. Vypracovaná je používatefská príručka
(SABE User Guide), ktorá pomáha lepšie porozumieť pro-
duktu a zodpovedať zákazníkove otázky. Používatefská prí-
ručka je k dispozicii okrem iného aj v ÚGKK SR.

Povodne sa predpokladalo, že produkt SABE bude re-
latívne rýchlo generovať zisk pre geodeticko-kartografické
autority európskych krajín, ktoré prispeli svojimi údaj mi
na tvorbu produktu samého. Toto očakávanie sa zatiaf ne-
splnilo. Iba v súčasnosti sa situácia mení a predpokladá
sa, že sa produkt SABE stane ziskovým počnúc rokom
1999.

Zoskupenie MEGRIN konštatovalo, že v dosledku ones-
korených dodávok a nedostatočnej kvality dodávok boli
prekročené povodne plánované náklady a boli predížené ter-
míny určené v harmonograme tvorby SABE ' 1995. Distri-
bútormi produktu v súčasnosti sú ESRI (Francúzsko), ADDE
a Geodan. Počet inštitúcií, ktoré prejavili záujem byť distri-
bútormi, rastie (a to ako distributér buď sólo produktu SABE
alebo i v podobe, keď do vlastného softvérového balíka, chce
zakomponovať produkt SABE alebo jeho derivát). Po do-
končení produktu SABE '97 bude treba riešiť čo najširšiu
distribúciu produktu, ďalšiu optimalizáciu špecifickácie pro-
duktu, údajovej štruktúry, cenu, rozšírenie produktu a kra-
jiny doteraz nezobrazené, použitie Internetu, frekvenciu
aktualizácie a pod. V záujme získania času na zohfadnenie
týchto otázok nebude spracúvaná aktualizovaná verzia

SABE '98. Rada Európy požiadala, aby nasledujúca verzi a
SABE obsahovala všetky súčasné a kandidátske krajiny EÚ.
V súčasnosti chýba zobrazenie administratívnych hranic 6
krajín: Bulharsko, Estónsko, Grécko, Litva, Pofsko a Ru-
munsko.

Úlohy na optimalizácii produktu SABE v najbližšej bu-
dúcnosti sú
- zadefinovať produkt SABE v období po SABE '97,
- zahrnúť ďalšie krajiny do produktu,
- progresívne zvýšiť návratnosť finančných prostriedkov vy-

naložených v procese tvorby produktu,
- vytvoriť rozvojovú stratégiu produktu,
- spracovať a distribuovať spravodajcu a informačný bulle-

tin,
- predvídať budúce požiadavky trhu.

Produkt SABE dosiahol významný míInik svojho vývoja.
Produkt bol úspešne vytvorený a stretol sa síce s ohraniče-
ným ale rastúcim komerčným úspechom. Mnoho dorieše-
ných čiastkových úloh v súvislosti s tvorbou produktu SABE
može byť doležitým prínosom pre iné projekty zoskupenia
MEGRIN.

Produkt SABE sa v súčasnosti stáva všeobecne známym
na trhu GI v Európe. Narastajúci vplyv distribútorov pro-
duktu SABE i sekundámych predajcov by mal pomocť ak-
celerovať návrat vynaložených finančných prostriedkov.
V súčasnosti už náklady na jeho tvorbu a aktualizáciu majú
klesajúci charakter.

So značnou dávkou uznania možno dnes konštatovať, že
sústredenie úsilia pri tvorbe produktu SABE na tvorbu diela,
v ktorom by sa demonštrovala schopnosť geodeticko-karto-
grafických institúcií krajín Európy spolupracovať na rozvoji
celoeurópskeho produktu, bolo úspešné.

Projekt GDDD (Geographical Data Description Dictionary
- Popisný adresár geografických údajov) je európskou
BÚ dostupných štátnych (základných) strednomierkových
a čiastočne i vefkomierkových mapových diel s ich špecifi-
káciou (obsah máp, pokrytie krajiny mapami, kvalita máp
a i.). ÚGKK SR v roku 1994 expedoval svoj podiel do tvo-
riaceho sa produktu GDDD formou vyplnenia vefmi rozsi-
ahleho dotazníka. Model údajov GDDD je implementovaný
v relačnej BÚ (verzia 2.0 MS-ACCESS). Implementácia
ACCESS zahfňa 29 tabuliek BÚ. Produkt GDDD umožňuje
poskytovať informácie potenciálnym používatefom aj prost-
redníctvom WWW, a tým sa stať nástrojom na efektívnejšie
informovanie o obsahu dostupných údajov súborov z oblasti
GI. Domáca stránka GDDD je dostupná v URL http:
//www.ing.fr/megrin/gddd/gddd.html. Produkt GDDD je
k dispozicii geodeticko-kartografickým autoritám krajín Eu-
rópy ale aj ďalším záujemcom od začiatku roka 1995. Orien-
táciu pri práci s produktom GDDD ufahčuje používatefská
príručka.

V súčasnosti sa pripravujú práce, ktoré by zracionalizovali
využívanie produktu GDDD jeho tvorcami i zákazníkmi a do-
riešili by jeho aktualizáciu.

V roku 1998 sa vynorila možnosť uchádzať sa o rozpoč-
tovú podporu Rady Európy na pokračovanie a zdokonalenie
projektu GDDD. Projekt, ktorý bol vo výberovom konaní ús-
pešný a bude nadvazovať na projekt GDDD, bol označený
ako projekt La Clef. Projekt La Clef je koncipovaný širšie
ako projekt GDDD a bude obsahovať metaúdaje (informácie
o informáciách) pre verejný sektor v celoeurópskom mera-
dle.
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5. Ďalšie projekty

Zoskupenie MEGRIN svojimi čiastkovými dodávkami par-
ticipuje aj na projektoch, ktoré sú gestorované inými inštitú-
ciami. Z nich spomenieme následujúce.

S.l Projekt EURIPIDES (European Information Project
Involving Demographic and Economic Statistics - Európ-
sky informačný projekt obsahujúci demografickú a ekono-
mickú štatistiku) je projekt na tvorbu a obchodovanie s jeho
produktom (geografická informačná vrstva) na trhu infor-
mácií. Produkt EURIPIDES je distribuovaný na CD-ROM
s využitím softvéru ArcView2. Bol spracovaný pre EÚ. Ob-
sahuje zjednodušené (generalizované) hranice NUTSS na
podklade vybranej polohopisnej zložky topografických
máp (cestná a železničná sieť, sídla, pobrežná čiara, hra-
nice NUTS) a pridružené štatistické informácie z bázy
SIRE spracovanej EUROSTAT. Projekt bol čiastočne fi-
nancovaný Radou Európy ako projekt IMPACT. Zoskupe-
nie MEGRIN poskytlo do projektu EURIPIDES príslušné
generalizované hranice NUTSS z tvoriaceho sa produktu
SABE.

S.2 Zoskupenie MEGRIN prispelo i k tvorbe celoeuróp-
skeho projektu OMEGA (Object Metadata for European
Geographic Analysis - Objektové metaúdaje pre európske
geografické analýzy). Projekt OMEGA je projekt na tvorbu
a obchodovanie na trhu s informáciami interaktívneho ad-
resára konvenčných máp a geografických digitálnych úda-
jov v Európe na CD-ROM s využitím softvéru ArcView2.
Infonnácie o geografických digitálnych údajoch poskytlo
zoskupenie MEGRIN z tvoriaceho sa produktu GDDD. Pro-
jekt je čiastočne financovaný Radou Európy ako projekt
IMPACT.

Na ďalší rozvoj zoskupenia MEGRIN [2] je nevyhnutné zlep-
šiť komunikáciu medzi členmi MEGRIN a používatefmi jeho
produktov, a to v celom sortimente jej typov: písomne, kon-
ferenciami, výstavami, tlačovými besedami, pracovnými ro-
kovaniami, reklamou i webovskými stránkami. Organizácia
ako MEGRIN nemože byť hodnotená iba z pohfadu čisto
komerčnej inštitúcie, lebo má aj ďalšie doležité strategické
a politické aspekty. Jedna z možností pre budúcu rozpočtovú
podporu aktivít MEGRIN je presvedčiť Radu Európy o dole-
žitosti a jedinečnosti MEGRIN, a tým prispieť k rozšíreniu
jeho aktivít.

Založenie zoskupenia MEGRIN je doležitým krokom
v smere lepšieho pokryti a Európy konzistentnými mapovými
analógovými ale najma digitálnymi GI pre profesionálneho
používatefa. Ukazuje vofu zúčastnených inštitúcií bez poli-
tických zásahov takto spolupracovať na úžitok všetkých eu-
rópskych krajín. Geografické údaje sú doležitou časťou infra-
štruktury každej krajiny a touto kooperatívnou súčinnosťou
zoskupenia MEGRIN sa vytvára základ na podobnú infra-
štruktúru v celom európskom spoločenstve.

[1] HORŇANSKÝ, 1.: Predstavujeme Európsky výbor predstavite-
Tovoficiálnych geodeticko-kartografických inštitúcií. GaKO 371
/79, 1991, Č. 7, s. 133-134.

[2] HORŇANSKÝ, I.: Spoločenstvo CERCO a projekt MEGRIN,
GaKO 42/84, 1996, Č. 7, s. 143-144.

[3] HORŇANSKÝ, I.: CERCO - doležitý nástroj medzinárodnej
spolupráce na úseku geodézie a kartografie. GaKO, 44/86, 1998,
Č. 8, s. 185-187.

Současná výuka kartografie
na Fakultě stavební ČVUT v Praze

Ooc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.,
katedra mapování a kartografie FSv ČVUT v Praze

Výuka kartografie na Fakultě stavební ČVUT v Praze má dlouho-
dobou tradici. Po r. 1945 se na tehdejší Vysoké škole speciálních
nauk v zeměměřickém směru přednášela řada kartografických dis-
ciplin, jako např. matematická kartografie (Prof. Fiala), užitá kar-
tografie (Prof. Blahák), reprodukce map a plánů (Ing. Dvořák)
apod.

V r. 1952, kdy byla vytvořena samostatná zeměměřická fakulta
ČVUT v Praze, v rámci studia vznikla specializace "geodezie a kar-
tografie" se zaměřením zejména na geodetickou astronomii, vyšší
geodezii a kartografii. První absolventi této studijní specializace
dokončili studium v r. 1954. V r. 1955 byla vytvořena samostatná
specializace "kartografie", jejíž absolventi se výrazně uplatnili ze-
jména v kartografických a polygrafických složkách resortu geode-
zie a kartografie. Tato specializace byla v šedesátých letech zru-
šena a studium se orientovalo na všeobecnou přípravu zeměměřičů,
přičemž řada z nich předložila diplomní práci s kartografickou te-
matikou.

V současné době je na Fakultě stavební ČVUT v Praze zřízen stu-

dijní obor "geodezie a kartografie" jako pětiletý obor inženýrského
studia, který je zakončen v 10. popř. v 11. semestru diplomovou
prací, její obhajobou a státní závěrečnou zkouškou, která sestává ze
dvou povinných předmětů a jednoho předmětu volitelného. Povin-
nými předměty jsou "geodezie a vyšši geodezie" a "mapování, ka-
tastr a kartografie", volitelný předmět určuje vedoucí diplomové
práce.

Studium oboru "geodezie a kartografie" je dvouetapové. První tři
roky studia jsou pro všechny studenty oboru shodné a zahrnují ma-
tematiku, aplikovanou optiku, geologii a geomorfologii, geodezii,
konstruktivní geometrii, fyziku, programování, teorii chyb a vyrov-
návací počet, elektronické metody v geodezii, fyzikální geodezii, fo-
togrammetrii, geografické informační systémy, dálkový průzkum
Země a matematickou kartografii. Součástí studia v této jeho první
etapě jsou i základy práva, etika, výuka jazyků a výuka v terénu. Po
složení všech zkoušek pokračuje výuka studentů 4. a 5. ročníku v pěti
základních modulech, popř. podle individuálně sestaveného studij-
ního plánu.
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V průběhu I. etapy studia musí posluchač splnit ISS kreditů,
přičemž za každou hodinu přednášek nebo cvičení uzavřených
zkouškou, klasifikovaným zápočtem nebo zápočtem se počítá
I kredit, a za výuku v terénu jsou hodiny započítávány jednou
čtvrtinou.

Základní moduly v druhé etapě studia jsou:
I. geodezie v zemědělství a lesnictví,
2. teoretická geodezie,
3. kartografie a dálkový průzkum Země,
4. mapování a fotogrammetrie,
S. inženýrská geodezie.

Pro jednotlivé moduly jsou stanoveny povinné předměty, které si
posluchač musí zapsat a dále doporučené předměty volitelné, jimiž
si posluchač podle vlastního výběru doplní předepsaný počet kre-
ditů.

V modulu "kartografie a dálkový průzkum Země" jsou tyto po-
vinné předměty:
v 7. semestru: geodetická astronomie (3 + 2, z, zk), fyzikální geo-
dezie (3 + 2, z, zk), mapování (3 + 4, z, zk) a inženýrská geodezie
I (3 + 2, z, zk),
v 8. semestru: kosmická geodezie (2 + 2, z, zk), katastr nemovitostí
(3 + 2, z, zk), topografická a tematická kartografie (3 + 3, z, zk) a in-
ženýrská geodezie 2 (2 + 2, z, zk),
v 9. semestru: pozemkové úpravy (2 + 2, z, zk), kartografická poly-
grafie a reprografie (2 + 2, z, zk), ekonomika v zeměměřictví a ka-
tastru (3 + 3, z, zk), geodezie v podzemních prostorách (2 + 2, z, zk)
a základy práva (2 + O,zk),
v 10. semestru: pozemkové právo (2 + O, zk), společenské vědy
(2 + O,kz) a diplomový seminář (O+ 14, z).

Jako volitelné předměty jsou pro modul "kartografie a dálkový
průzkum Země" doporučeny matematika (2 + I, z), geografie České
republiky (2 + I, z, zk), geografie světa (2 + I, z, zk), zpracování
obrazových záznamů v DPZ (2 + 2, z, zk), služby sítě Internetu
(O+ 2, kz), nadstavby systému Microstation (O+ 2, kz) a seminář
z polygrafie (O+ ~, kz). Kromě těchto profesních předmětů si po-
sluchači mohou zapsat v průběhu I. a 2. etapy studia další volitelné
předměty, jako např. plánování venkovských osídlení, digitální mo-
dely terénu, nadstavby Microstation, nadstavby systému Kokeš, Au-
toCAD v geodezii, geodynamiku, gravimetrii, teorii pohybu UDZ,
úvod do zpracování dat, teorii měření, kartografické metody vý-
zkumu, reprografický seminář, dějiny zeměměřictví, podnikání a ma-
nagement apod.

V průběhu 2. etapy studia musí posluchač splnit lOS kreditů, tzn.
počet kreditů pro celé pětileté studium je 260 při celkovém počtu 41
zkoušek z jednotlivých předmětů.

V další části uvedeme osnovy vybraných předmětů, které jsou bez-
prostředně zaměřeny na oblast kartografie a geografie.

Předmět "geografické informační systémy" je zařazen pro všechny
posluchače zeměměřického inženýrství v S. semestru v rozsahu
2 + 2 a jeho studium je uzavřeno zápočtem a zkouškou. Předmět
přednáší doc. Ing. Jan Kolář, CSc. V rámci výuky se posluchači se-
známí s definicí a vymezením geografického informačního systému,
s jeho komponentami, s technickým a programovým vybavením
a s životním cyklem jeho složek. Další část přednášek je věnována
geografickým datům, zdrojům a metodám jejich získávání, typům
a spojováni dat a relačním databázovým modelům. Dále jsou uve-
deny geometrické a topologické metody zpracování a využívání in-
formací a modelování a simulace datových struktur. Závěrečná část
přednášek je věnována aplikačním oblastem geografických infor-
mačnich systémů. V rámci cvičení se posluchači nejprve prakticky
seznámí s různými typy geografických informačních systémů a poté
přistoupí k seminární práci, sestávající z přípravy a zpracování vstup-
ních dat, z vektorové kresby a připojení atributů až po zpracování
databáze a její využití.

Předmět "matematická kartografie" je zařazen pro všechny po-
sluchače zeměměřického inženýrství v 6. semestru v rozsahu 3 + 2
a jeho studium je uzavřeno zápočtem a zkouškou. Předmět přednáší
v současné době Ing. Petr Buchar, CSc., který současně vede i cvi-
čení. V rámci předmětu se posluchači seznámí s referenčními plo-
chami a souřadnicovými soustavami, kartografickými zkresleními
a podmínkou konformity a s klasifikací kartografických zobrazení.
Podrobně se seznámí s jednoduchými zobrazeními, se zobrazením
elipsoidu na kouli a se zobrazeními použitými pro mapování území
ČR. Závěrečné kapitoly jsou věnovány nepravým, polykonickým
a polyedrickým zobrazením a volbě a porovnání kartografických zo-
brazení používaných pro různé účely. V rámci cvičení zpracují po-
sluchači 4 úlohy, a to výpočet ortodromy a loxodromy, výpočet zkres-
lení v zadaném zobrazení, výpočet pravoúhlých souřadnic
v Křovákově zobrazení a volba optimálního zobrazení pro zadané
území. Součástí cvičení je seminář o Gaussově zobrazení v poled-
níkových pásech.

Předmět "Topografická a tematická kartografie" je zařazen pro
všechny posluchače v 8. semestru v rozsahu 3 + 3 a studium je uza-
vřeno zápočtem a zkouškou. Předmět přednáší prof. Ing. Bohuslav
Veverka, DrSc., cvičení vede doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.
V rámci přednášek se posluchači seznámí s členěním a vnějšími
vazbami vědního oboru kartografie, s vývojem světové a české kar-
tografie, s různými druhy kartografických děl, s teorií jazyka mapy,
základními prvky mapového obsahu a s jejich generalizací. Samo-
statnou část přednášek tvoří topografická kartografie, v níž se po-
sluchači seznámí s historií topografického mapování našich zemí,
s obsahem topografických map včetně různých metod interpretace
reliéfu, s používáním geografického názvosloví na mapách a se sou-
časnými civilními i vojenskými topografickými mapami. Další část
přednášek je věnována tematickým mapám, jejich členění a meto-
dám interpretace obsahu. Následující kapitoly přednášek tvoří kar-
tografická tvorba, v níž je uveden postup zpracování kartografic-
kých děl od projektů až po kartografické a revizní práce. Závěrečné
kapitoly přednáškového cyklu tvoří základy kartometrie a morfo-
metrie.

V rámci cvičení zpracují posluchači S úloh. První úloha je za-
měřena na práci s mapou, na níž posluchači určují profilovou me-
todou zakryté prostory. Ve druhé úloze vyhledávají pro danou obec
pomocí kladu mapových listů nomenklatury všech druhů civilních
i vojenských topografických map a výpočtem určují souřadnice
rohů mapových listů. Ve třetí úloze řeší posluchači generalizaci
části listu základní mapy I : SO000 do měřítka I : 200 000. Čtvr-
tou úlohu tvoří zpracování autorského konceptu tematické mapy
s použitím statistického vyhodnocení souboru zadaných dat. Pátá
úloha je zaměřena na zpracování jednoduchého projektu kartogra-
fického díla.

Předmět "Kartografická polygrafie a reprografie" je zařazen pro
všechny posluchače do 9. semestru v rozsahu 2 + 2 a je uzavřen
zápočtem a zkouškou. Předmět přednáší a cvičení vede doc. Ing.
Miroslav Mikšovský, CSc. Osnova přednášek zahrnuje přehled
a historický vývoj polygrafických technik, přehled druhů předloh
a požadavků na jejich reprodukovatelnost, základy reprodukční fo-
tografie a technologii karto litografického zpracování čárových,
plošných a tónových prvků map. Samostatné kapitoly přednášek
tvoří teorie světla a barev a její využití při reprodukci barevných
předloh, vývoj písma a reprodukce textových předloh včetně foto-
sazby a počítačové typografie, příprava ofsetových tiskových
forem a tisk map a jejich knihařské zpracování. Pokud jde o re-
prografii, je uveden vývoj a přehled reprografických technik pou-
žívaných pro rozmnožování map včetně přístrojů a technologií.
Zvláštní pozornost je zde věnována mikrografii a jejímu využití
v katastru nemovitostí. Přednáškový cyklus je ukončen technolo-
gickými postupy používanými při zpracování státních mapových
děl, současnými vývojovými trendy při reprodukci map a ekologií
výroby.

V rámci cvičení zpracují posluchači 3 úlohy. První úloha je za-
měřena na reprodukci katastrálních map až po vyhotovení tiskového
podkladu a kontrolní kopie. Ve druhé úloze zpracují posluchači tech-
nologii reprodukce kartogramu ČR I : 2 mil. a prakticky ji realizují
až po vyhotovení tiskových podkladů a barevné soukopie. Třetí úlo-
hou je zpracování autorské korektury sloupcového obtahu zadaného
textu. Součástí programu cvičení je seminář, zaměřený na zpraco-
vání barevných map a mapových faksimilií na počítači v programu
Adobe Photoshop a seminář o využití reprografických technik a mik-
rografie v geodezii a kartografii.

Z volitelných předmětů odborného modulu "kartografie a dálkový
průzkum Země" uveďme jako příklad osnovu předmětů "kartogra-
fické metody výzkumu", "geografie ČR", "geografie světa" a "se-
minář z polygrafie".

Seminář "kartografické metody výzkumu" vede prof. Ing. Bo-
huslav Veverka, DrSc. Výuka je zde ukončena klasifikovaným zá-
počtem. V rámci předmětu se posluchači seznámí s kartometric-
kým hodnocením státních mapových děl, s výpočetním softwarem
MATKART a MADTRAN, s transformací souřadnic a výpočty
v kladech listů státních mapových děl. Další část výuky je věno-
vána výpočtu a zákresu kartografických sítí do map a přenosu
kresby mezi topografickou a základní mapou ČR. Samostatné ka-
pitoly tvoří grafické informační systémy, práce s infomapami
a s odbornou literaturou.

Předmět "geografie ČR" přednáší Dr. Ing. Jaroslav Uhlíř. Rozsah
předmětu je 2 + I a výuka je zakončena zápočtem a zkouškou. V před-
náškách jsou podrobně uvedeny základní charakteristiky ČR, admi-
nistrativní členění a politický vývoj. Je podán nástin orografie ČR,
její nerostné bohatství, podnebí, vodopis a půdy. Samostatné části
přednášek jsou zaměřeny na obyvatelstvo, jeho strukturu a demo-
grafický vývoj a na přehled průmyslu, zemědělství a dopravy.
V rámci cvičení vypracují posluchači komplexní regionální geogra-
fickou studii vybraného území.
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Předmět "geografie světa" přednáší rovněž Dr. Ing. Jaroslav Uhlíř.
Rozsah předmětu je 2 + 1 a výuka je zakončena zápočtem a zkouš-
kou. V přednáškách se posluchači seznámí s orografií světa, s jeho
nerostným bohatstvím, s podnebím, vodopisem a půdou, s obyva-
telstvem, jeho strukturou a demografickým vývojem a s přehledem
světového průmyslu, zemědělství a dopravy. V rámci cvičení vy-
pracují posluchači regionální geografickou studii území podle vlast-
ního výběru.
"Seminář z polygrafie" vede doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.

Výukaje ukončena klasifikovaným zápočtem. V rámci předmětu vy-
hotoví posluchači tři seminární práce. První z nich je zaměřena na
technologii a praktické zpracování iednobarevného tiskového pod-
kladu z pětibarevné základní mapy CR s použitím kopírovacích sítí.
Ve druhé seminární práci posluchači navrhnou a prakticky realizují
reprodukci mnohobarevné tematické mapy s využitím čtyřbarvo-
tisku. Práce je zakončena vyhotovením tiskových podkladů mapy
a jejím barevným náhledem. Ve třetí seminární práci provedou po-
sluchači reprodukci faksimile staré mapy technikou barevného vý-
tažkování až po zhotovení autotypických tiskových podkladů a ba-
revného náhledu. Prakticky se pak seznámí s technikami korekce
barevných výtažků pomocí jednostupňového (UCR) a dvoustupňo-
vého maskování (VARA) a se skenováním a dalším zpracováním ba-
revných předloh na počítači v programu Adobe Photoshop. Součástí
semináře je dvouhodinová exkurze na vybrané polygrafické praco-
viště.
Kartografické předměty jsou zařazeny i do tříletého bakalář-

ského studia specializace "Katastr nemovitostí". Jde o povinný
předmět "Kartografie 1", zaměřený na vybrané kapitoly z mate-
matické kartografie ve 3. semestru v rozsahu 2 + 2, zakončený zá-
počtem a zkouškou, a povinný předmět "Kartografie 2" zařazený
do 5. semestru v rozsahu 2 + 3, který je rovněž zakončen zápočtem
a zkouškou. V rámci předmětu "Kartografie 2" jsou přednášeny vy-
brané kapitoly z topografického mapování, z reprodukce státního
mapového díla a z reprografie. Absolventi tohoto studia jsou před-
no~tně připravováni pro práci v katastrálních úřadech resortu
ČUZK.
Výuka počítačových metod probíhá od počátku zimního se-

mestru školního roku 1998/99 v nově vybudované počítačové
učebně, která je vybavena počítači PC Pentium 300 MHz s RAM
64 MB a HDD 2,1 GB s barevnými monitory 17" a programovým
systémem Windows NT. Výuka kartografické polygrafie probíhá
v polygrafické laboratoři, která byla v letech 1997-98 vybavena
moderním fotoreprodukčním přístrojem Theimer/Jupiter řízeným
mikroprocesorem, dvěma programovatelnými kopírovacími rámy,
kombinovaným barevným skenerem, barevnou tiskárnou a bare-
vnou kopírkou Hewlett-Packard 1150 C a počítačem Pentium 133
MHz s RAM 32 MB a HDD 1,2 GB s programovým systémem
Windows 95 CZ a programem Adobe Photoshop 4.0, monitorem
Mitsubishi 17" s vysokou rozlišovací schopností a výkonnou gra-
fickou kartou miroCRYSTAL VR 4000. Laboratoř mikrografie je
pak vybavena 2 mikrofilmovými kamerami 35 mm a 2 kamerami
16 mm, 1 mikrofišovou kamerou, mikrofišovou kopírkou, vyvolá-
vacím automatem pro mikrofilmy a řadou dalších mikrografických
zařízení.

V závěru bych se chtěl zmínit o diplomových pracích z oblasti
kartografie a kartografické polygrafie, které byly na katedře mapo-
vání a kartografie v posledních letech předloženy. Jde o následující
práce:

SKALICKA, J.: E;kologizace reprodukčního zpracování map (1995),
ŠIDLlCHOVSKY, P.: Zákres ortodromy a loxodromy do obrazů kar-
tografických sítí (1995),
ŠILHÁNEK, J.: Volba zobrazení pro ČR (1996),
ŠKODOVÁ, 1;:Mapa čísel popisných Nového Města n. Met. (1996),
VALENTOVA, M.: Využití maskovacích filmů pro plošné areály
map (1996),
SAMER AL BUNI (Sýrie): Užití maskování při zpracování tisko-
vých podkladů map (1997),
POTUČKOVÁ, M.: Kartometrická šetření historických vojenských
topografických mapování z území České republiky (1997),
BAYER, T.: Řešení ekvideformát kartografických zkreslení pomocí
DMT-Atlas (1997),
MACHÁČKOVÁ, H.: Kartometrické šetření historické Mtillerovy
mapy Čech z r. 1720 (1997),
KEFURT, J.: Hodnocení kartografických zobrazení pro mapu světa
(1998),
LAVIČKOVÁ, J.: Vliv materiálu a expozice na velikost bodu při ko-
pírování kontaktních kopírovacích a autotypických sítí (1998),
PALEČEK, M.: Aplikace programu Adobe Photoshop 4.0 v karto-
grafii (1998).

Seznam diplomových prací obháje-
ných na Fakultě stavební VUT v Brně
posluchači oboru geodézie a karto-
grafie ve studijním roce 1997-98

BALŠfK, R.: Zhuštění bodového pole vjižní části Moravského krasu.
BELDA, P.: Zpracování geometrických plánů s využitím nových
software.

BERNARD, S.: Určení parametrů GPKJD.
BORTLOVÁ, L.: Přesnost ortofotomap.
ČADfLEK, D.: Zaměření a tvorba účelové mapy vybraných inže-
nýrských sítí.

DOSTÁL, J.: Transformace GPS-měření do S-JTSK.
DVOŘÁK, A.: Zaměření telekomunikačního kabelu.
GRAMBLlČKA, P.: Vliv městského mikroklimatu na určovanou
vzdálenost.

JANfčKOVÁ, D.: Tvorba digitálního orientačního plánu městské
části Brno-sever.

JANOTA, J.: Měření deformací stavebních objektů.
JAŠEK, M.: Vyhotovení základní mapy sídliště.
JUŘfČEK, A.: Vytyčení CHKO Mohelnská hadcová step.
KAĎOVÁ, Z.: Vyhotovování dokumentace skutečného provedení
staveb inženýrských sítí.

KAFKA, P.: Optimalizace GPS observačních postupů v lokálních sí-
tích.

KUPKA, D.: Vypracování geometrického plánu pro scelení a roz-
dělení.

KVITA, K.: Integrace klasických a družicových dat v geodetických
sítích.

LEVÁKOVÁ, M.: Přepracování katastrální mapy.
MARVANOVÁ, P.: Pozemní snímková triangulace.
MAZÁNKOVÁ, K.: Tvorba tematických map v prostředí MicroSta-
tion Pc.

MlKA, K.: Převod družicových snímků do ekvivalentních map.
NEKLOVÁ, J.: Fotogrammetrické vyhodnocení části Mohelnské
stepi.

PERNICA, M.: Digitální model skládky komunálního odpadu.
QASUM HUSEIN: Studie vlivu změn atmosťérických prvků na ve-
likosti reťrakčních koeficientů a převýšení v průběhu dne.

RIITEROVÁ, J.: Problematika projektování pozemkových úprav.
ROMPORTL, J.: Využití GPS při určování výšek v Brně a okolí.
ŘfHA, M.: Zaměření skutečného stavu dokončené výstavby a vy-
hotovení dokumentace vyřešení vlastnických vztahů k nemovi-
tostem.

SAADI ABDULLAH: Ověření vlivu atmosférických podmínek na
přesnost měření elektronického nivelačního přístroje Wild NA
3003.

SÁBLfK, P.: Problematika sběru dat a využití kódového měření při
vyhotovování účelových map.

SKOŘEPA, P.: Určení místního hvězdného času a astronomické ze-
měpisné délky.

SVOBODOVÁ, H.: Porovnání vybraných transformačních metod.
ŠAŠINKA, J.: Analýza měřického operátu.
ŠMfDEK, O.: Vyhotovení základní mapy sídliště Duhová Pole
v Brně-Řečkovicích.

THEINER, M.: Vytvoření digitální katastrální mapy v průmy.~lové
zóně.

VACULA, L.: Analýza postupů vyhodnocení GPS dat.
VEJVODOVÁ, J.: Problematika tvorby a využití DKM.
VIČAN, R.: Analýza zpřístupnění nekompatibilních dat v GlS.
VOLEJNfK, I.: Zavedení kódů BPEJ do katastru nemovitostí.
ZDRÁHALOVÁ, J.: Technologie tvorby Státní mapy 1 : 5000 - od-
vozené.

Ing. Helena Ryšková,
Ústav geodezie FAST VUT v Bmě
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SPOLOČENSKO-ODBORNÁ
ČINNOSŤ

Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky (SR) a Geografický
ústav (GÚ) Slovenskej akadémie vied (SAV) usporiadali 15. 10. 1998
v Bratislave medzinárodný seminár AKTIVITY V KARTOGRAFU
'98. Bol to už v poradi tretí seminár, ktorý sa od roku 1994 usku-
točňuje v dvojročných cykloch (medzi česko-slovenskými kartogra-
fickými konferenciami, ktoré sa konajú taktiež každé dva roky).
Ciefom týchto seminárov je poskytnúť roznym odborníkom (nielen
kartografom) priestor na prezentáciu svojich kartografických aktivít,
a tak prisieť k vzájomnej informovanosti o tvorbe máp v roznych ve-
deckých disciplínach a spoločenských činnostiach, ako aj o použi-
tých metódách a postupoch - vrátane informácií o problémoch, ktoré
sa pri tom vyskytujú.
Na seminári odzneli tieto referáty:
1. Príprava tvorby nového topografického mapového díla České re-
publiky (autori: F. Miklošík, M. Rybanský, Vojenská akademie
(VA), Brno).

2. Vojenský infol}TIačnýsystém o území (M. Adamják, Topogra-
fický ústav (TU) Armády SR, Banská Bystrica).

3. Informácie o území a predpoklad ďalšieho výv0a ich obsahu
a foriem v podmienkach vojenstva (1. Piroh, TU Armády SR,
Banská Bystrica). .

4. Mapové diela slovenskej etnológie (M. Benža, Ustav etnológie
SAV,Bratislava).

5. Spresnenie hraníc zastavaného územia Modry na mapách vef-
kých a stredných mierok (I:.. Hudecová, M. Hájek, J. Baricová,
Stavebná fakulta (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU),
Bratislava).

6. Orientácia areálov v priestore (K. Husár, GÚ SAV, Bratislava).
7. Aplikácie bázy údajov CORlNE Land Cover na Slovensku
(J. Feranec, GÚ SAV,Bratislava).

8. Využitie digitálnych údajov CORlNE Land Cover na aktualizá-
ciu Základnej mapy 1:50 000 (A. Mráz, I. Mitášová, M. Hájek,
SvF STU, Bratislava).

9. Mapa hodnotenia súčasnej krajiny Slovenska (1. Oťahel', J. Fe-
ranec, GÚ SAV,Bratislava).

10. Mapy krajinnej pokrývky a sprievodné vyjadrovacie problémy
(J. Pravda, GÚ SAV,Bratislava).

II. Tvorba mapy krajinnej pokrývky kombináciou prístuIJov vizu:
álnej a digitálnej interpretácie satelitných údajov (M. Šúri, GU
SAV,Bratislava).

V zborníku referátov zo seminára je navyše aj príspevok Štátne
geoinformačné systémy Z pohfadu geografa od D. Kusendovej z Prí-
rodovedeckej fakulty (PríF) Univerzity Komenského (UK) v Brati-
slave.
Okrem referátov boli formou posterov vystavené a komentované

tieto zaujímavé mapové exponáty:
1. Hodnotenie ekotoxikologických faktorov v životnom prostredí
SR, ich minimalizácia a modelovanie v environmentálnom geo-
informačnom systéme - etapa tvorby geografickej bázy údajov
(Katedra kartografie, geoinformatiky a diafkového prieskumu
Zeme PríF UK).

2. Exponáty týkajúce sa krajinnej pokrývky Slovenska: Slovensko -
CORINE - krajinno-turistická mapa 1:500 000; Slovensko - CO-
RINE - mapa krajinnej pokrývky 1:500 000; Krajinná pokrývka
(územie Zvolen-Detva-Krupina) 1:100000; Návrh legendy pre
mapu krajinnej pokrývky v mierke 1:50 000; Báza údajov zmien
krajinnej pokrývky a jej účelové vizualizácie; Tvorba mapy kra-
jinnej pokrývky kombináciou prí.stupov vizuálnej a digitálnej in-
terpretácie satelitných údajov GU SAV).

3. Nové mapy krajov SR 1:200 000 a nové mapy ~kresov SR
1:50000 (Urad geodézie, kartografie a katastra SR - UGKK SR).

4. Základná ortofotomapa 1:5000 (nátlačok listu z územia Stupavy),
ktorá sa pripravuje ako náhrada za dobre známu Štátnu mapu
1:5000 - odvodenú (prezentácia SvF STU výstupu z riešenia úlohy
pre ÚGKK SR).

5. Ukážka listu topografickej mapy Českej republiky vyhotovená di-
gitálnou technológiou (VA, Brno).

6. SR 1:200 000; Mapa katastrálnych území Slovenska s plochami
vhodnými na zalesnenie 1:400 000 (firma HAMAP, Bratislava).

7. Digitálna mapa SR 1:10 000 -: ukážkový list z územia Košíc (pre-
zentácia riešenia úlohy pre UGKK SR kolektívom pracovníkov

oddelenia fotogrametrie Geodetického a kartografického ústavu
Bratislava).
V rámci diskusie účastníci z TÚ Armády SR vyslovili názor na

neúnosnosť existencie na Slovensku dvoch geodetických súradnico-
vých systémov (súradnicový systém 1942/83 a súradnicový systém
Jednotnej triogonometrickej siete katastrálnej) a dvoch súborov ma-
pových diel (topografických a základných) vo vel'kých a stredných,
ba aj malých mierkach, ktoré sa vytvorili v nedávnej minulosti
s ciefom diferencovať potreby v armáde a v civilných rezortoch. V sú-
časnom období je existencia týchto dvoch systémov diskutabilná.
Situácia si žiada rozuzlenie na úrovni kompetentných orgánov a treba
dodať, že čím skor, aj z toho dovodu, lebo sa roztvárajú nožnice
tvorby vedeckých tematických máp a máp pre verejnosť, zakladajú-
cich sa na týchto dvoch geometricky rozdielnych systémoch, čo
vnáša do používatefskej laickej i odbornej verejnosti nekompatibi-
litu a potrebu transformácie.
Seminár splnil deklarovaný cief a očakává sa, že organizátori ho

usporiadajú aj o ďalšie dva roky.

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

Z DĚJIN GEODÉZIE, KARTOGRAFIE
A KATASTRU

Pozemkový katastr třicátých a čtyři-
cátých let

V článcích o historii katastru, publikovaných v posledních letech
hned v několika odborných časopisech (Geodetický a kartografický
obzor, Právní rádce, Zeměměřič), bývá období okupace a let těsně
před a těsně po ní zpravidla opomíjeno. Je pravda, že v tomto ob-
dobí nevzniklo nic natolik fundamentálního, co by vývoj katastru
významně ovlivnilo. Přesto však toto období vykazuje některé cha-
rakteristiky zasluhující si pozornosti.
Následující článek je tedy motivován snahou přiblížit čtenáři ales-

poň několik momentů, které autor pokládá za potřebné pro orientaci
v této specifické kapitole našich dějin.

V třicátých letech byla civilní zeměměřická služba organizována
v rámci pěti ministerstev, několika dalších ústředních resortů a ně-
kterých významných měst, část zeměměřických činností vykonávala
soukromá složka. Pozemkový katastr, polohopisné práce, triangu-
lace, reprodukční práce, dokumentace a archivy, tedy nejzávažnější
součásti civilní zeměměřické služby, fungovaly v rámci Ministerstva
financí. Pro úplnost výčtu dodejme, že vojenská zeměměřická služba
působila v rámci Vojenského zeměpisného ústavu a svůj Zeměpisný
ústav mělo iMinisterstvo vnitra.
Vrcholnými dohlédacími orgány Ministerstva financí byly čtyři

finanční úřady:
- Zemské finanční ředitelství v Praze (pro Čechy),
- Zemské finanční ředitelství v Brně (pro Moravu a Slezsko),
- Generální finanční ředitelství v Bratislavě (pro Slovensko),
- Hlavní finanční ředitelství v Užhorodu (pro Podkarpatskou Rus).
Výkonnými katastrálními orgány pak byly:

- katastrální měřické úřady se sídly v měřických okresech, které se
svými obvody zpravidla shodovaly s politickými okresy a obsa-
hovaly jeden či více soudních případně berních okresů,

- archivy map katastrálních se sídly v Praze, Brně, Bratislavě a UŽ-
horodu,

- inspektoráty katastrálního vyměřování se sídly v oblastech, kde se
provádělo zakládání pozemkového katastru.
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Za zmínku stojíjeden organizační atyp: v rámci katastrálních mě-
řických úřadů se sídly v Praze, Bmě, Bratislavě a Užhorodu byla
nad rámec běžné organizační struktury a náplně práce zřízena tři
oddělení (oddělení pro nové měření, autentifikační oddělení a vce-
ňovací oddělení) se zemskou působností, tedy s působností pro Če-
chy, Moravu a Slezsko, Slovensko a Podkarpatskou Rus. Srovnání
současné asymetrické organizace katastrálních úřadů I. typu a ka-
tastrálních úřadů I/. typu spředválečným uspořádáním se přímo na-
bízí, byt"současný stav je o stupeň podrobnější.

Katastrální služba plnila úkoly stanovené zákonem ze dne 16. 12.
1927 č. 17711 927 Sb. z. a n., o pozemkovém katastru a jeho vedení
(katastrální zákon), a jeho prováděcími předpisy, zejména vládním
nařízením Č. 6411 930 Sb. z. a n. V českých zemích se jednalo ze-
jména o tyto činnosti:
* Zakládání pozemkového katastru v katastrálních územích, ve

kterých dosud nebylo provedeno řádné katastrální mapování. V le-
tech 1918-1938 byl takto založen katastr ve 12 katastrálních úze-
mích na Hlučínsku, kde do té doby fungoval pruský katastr, ne-
převoditelný do režimu pozemkového katastru stanoveného
katastrálním zákonem Č. 17711927 Sb. z. a n.

* Obnova pozemkového katastru tam, kde dosavadní katastrální
mapa ztratila stanovenou přesnost, a dále v případech částečné či
úplné ztráty nebo částečného či úplného zničení měříckého ope-
rátu. V období 1918-1938 byl v českých zemích takto obnoven
operát ve 179 katastrálních územích.

* Vedení pozemkového katastru, tzn. udržování stálé shody po-
zemkového katastru se skutečným stavem v přírodě a souhlasu
s právním stavem, reprezentovaným obsahem veřejných knih.
V období 1918-1938 bylo v českých zemích provedeno téměř 2,6
milionu změn.

Poznámka k zakládání pozemkového katastru: celkový počet katas-
trálních území na Hlučínsku s operátem pruského katastru byl 38.
Vezbývajících 26 katastrálních územích byl katastrální operát či ope-
rát pozdější evidence nemovitostí založen ažpo roce 1938 a to v 10
katastrálních územích do roku 1950 podle Instrukce A a ve zbývají-
cích 16 katastrálních územích v rámci technicko-hospodářského ma-
pování (THM).

Období okupace

Po vyhlášení mobilizace došlo dvakrát po sobě k přechodnému per-
sonálnímu oslabení zeměměřické a katastrální služby. Značná část
odborníků, a to především těch vysoce kvalifikovaných, byla vyu-
žita pro potřeby obrany státu. Ne však nadlouho.

Po okleštění republiky na podkladě mnichovské dohody velmocí,
tedy po I. říjnu 1938, nastalo hromadné vyklízení pohraničních ob-
lastí. Nejenom prostí čeští občané, ale především čeští úředníci pr-
chali před zvůIí zfanatizované části sudetských Němců, ohrožující
mnohdy jejich životy.

Snahy o záchranu se netýkaly pouze osobního majetku a životů,
ale i úřední agendy. Aniž by k tomu dostali jakýkoli pokyn od ústřed-
ních orgánů, snažili se katastrální úředníci o záchranu katastrálních
operátůjejich odvozem do Prahy. Podařílo se to pouze zčásti. V úze-
mích, která podle mnichovské dohody připadla tzv. Velkoněmecké
říši, došlo ke značným ztrátám či zničení katastrálního operátu.

Po vytvoření tzv. Protektorátu Čechy a Morava a po vzniku sa-
mostatného Slovenského štátu bylo nutno organizaci zeměměřické
a katastrální služby přizpůsobit novým okolnostem. Především byl
v důsledku zrušení československé armády včleněn Vojenský země-
pisný ústav do působnosti tehdejšího Ministerstva vnitra. Následně
byl v roce 1942 při Ministerstvu vnitra vytvořen Zeměměřický úřad.

Do Zeměměřického úřadu byly začleněny tyto instituce a činnosti:
- Triangulační kancelář Ministerstva financí,
- geodetické základy polohopisné z Ministerstva financí,
- geodetické základy výškopisné z Ministerstva veřejných prací,
- Hraniční oddělení Ministerstva vnitra,
- Zeměpisný ústav Ministerstva vnitra.

Katastrální měřická služba byla ponechána v Ministerstvu financí
i nadále. Bez organizačních změn zůstaly i vrcholné orgány - Zem-
ské finanční ředitelství v Praze a Zemské finanční ředitelství v Brně.
Právní a technické předpisy platily v oboru beze změn, pokračovalo
vedení pozemkového katastru i jeho obnova.

Velice závažným problémem se náhle stala personální otázka a to
nikoli z důvodu nedostatku pracovních sil, ale naopak jejich pře-
bytku a možností využití. Uzavřením vysokých škol, odchodem čes-
kých zeměměřičů ze Slovenska a zrušením československé armády
vznikl volný potenciál vysoce kvalifikovaných pracovních sil, které
získávaly uplatnění v triangulační kanceláři Ministerstva financí, ni-
velační kanceláři Ministerstva veřejných prací a katastrálních mě-
řických úřadech, zejména v odděleních pro obnovu katastrálního
operátu.

Mimořádné zásluhy o uplatnění zeměměřičů a mnohdy i o zá-
chranu jejich životů je nutno přiznat Ing. Dr. Janu Císařovi. Tomuto
vynikajícímu odborníkovi a současně obratnému diplomatu se poda-
řil husarský kousek: přesvědčil německé protektorátní vysoké úřed-
níky, že měření Prahy a některých dalších měst podle Instrukce A je
nutno chápat jako práce válečně důležité. Na tomto měření se pak
mohli podílet i zeměměřiči, kterým jinak hrozilo tzv. totální nasa-
zení. Přesto však určitá část zeměměřičů podstoupila násilné nasa-
zení na práce v Německu a v dalších Německem obsazených zemích.
Někteří z nich se již do vlasti nevrátili. Kromě lidského aspektu čin-
nosti Ing. Dr. J. Císaře je nutno ocenit i zásluhu na zvýšení rozsahu
sídel zobrazených na mimořádně kvalitních katastrálních mapách.

Katastr po válce

Po osvobození vlasti spojeneckými armádami pokračovala pře-
vážná část zaměstnanců pozemkového katastru v dosavadní čin-
nosti. Organizační stránku zeměměřické a katastrální služby příliš
neovlivnilo ani vládní nařízení č. 11011946 Sb., o zrušení nebo
změně rozhodnutí správních úřadů z doby nesvobody. Pozemkový
katastr plnil nadále úkoly v zakládání, obnově a vedení podle plat-
ných předpisů.

Kromě dosavadních činností však musel pozemkový katastr rea-
govat na některé nové okolnosti, jakými byly především odsun
Němců, konfiskace majetku zrádců a osidlování pohraničí. Právní
oporu zajišťovaly dekrety prezidenta republiky:
- dekret č. 511945 Sb., o národních správách,
- dekret Č. 1211945 Sb., o konfiskaci a rozdělení zemědělského ma-

jetku Němců, Maďarů, zrádců a nepřátel republiky,
- dekret Č. 2811 945 Sb., o osídlení konfiskovaného majetku v po-

hraničí.
Uvedené dekrety byly později doplněny těmito zákony:

- zákon Č. 4711947 Sb., o technicko-hospodářských úpravách po-
zemků (HTÚP),

- zákon Č. 9011947 Sb., o provedení knihovního pořádku na přidě-
lené půdě,

- zákon Č. 13911947 Sb., o zamezení drobení půdy,
- zákon Č. 14211 947 Sb., o revizi I. pozemkové reformy, ve znění zá-

kona Č. 4411948 Sb.,
- zákon Č. 4811948 Sb., o trvalé úpravě pozemkového vlastnictví.

Zmíněné normy společně s katastrálním zákonem Č. 17711927 Sb.
z. a n. a s využitím principů občanského kodexu obecného tvořily
právní rámec fungování pozemkového katastru. To platilo do konce
roku 1950. Dnem I. ledna 1951 nabyl účinnosti nový občanský zá-
koník Č. 14111 950 Sb. a náhle bylo všechno jinak. Jenže to už je další
kapitola dějin českých katastrů.

Ing. Jan Bumba,
Praha
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Z dějin geodezie, kartografie
a katastru

1249 - vstoupil v platnost Jus regale montanorum, Jihlavský horní
zákon, předepisující i některé úkony důlního měřictví a zmiňující
důlní měřiče.

1539 - vlámský kartograf Mercator, vlastním jménem Gerhard Kre-
mer, usazený v Duisburgu, navrhl konformní válcové zobrazení (tzv.
Mercatorovo zobrazení) pro účely vyhotovování mořeplaveckých
map. Zobrazení je dosud používáno.

1549 - v Praze se sešli na základě usnesení zemského sněmu krá-
lovství Českého z roku 1547 zástupci krajů, aby jednali o jednot-
ných českých měrách. Podkladem měly být míry pražské, pro ne-
jednotnost a obtíže v jednání však bylo usnesení r. 1554 odvoláno.

1569 - profesor lékařství a matematiky vídeňské univerzity, karto-
graf Paulus Fabricius, osobní lékař Maxmiliána II., vydalI. mapu
Moravy. Z prvotisků, pokrývajících dnešní státní území, je nej-
mladší. Kresba je v měřítku zhruba 1:288 000. Fabriciova mapa se
stala předlohou zmenšené Orteliovy mapy tíštěné v atlase 1570 a ve
2. vydání z roku 1575. V Mercatorově atlase je použita Kaeriova
mapa z roku 1620, která bývá chybně jmenována mapou Komen-
ského. 2. domácí mapou Moravy je známá Komenského mapa z roku
1627 v měřítku přibližně 1:500 000.

1609 - zhotovil Jošt Burgi, od roku 1604 hodinář císaře Rudolfa II.,
pro Wilhelma lY., lankraběte Hessenského, triangulační přístroj
pro měření výšek a délek s mechanickým vyhodnocením na pod-
kladě podobnosti trojúhelníků. Přístroj dnes patří k nejcennějším
předmětům sbírek muzea v Kasselu.

1629 - Giovanni Branca z Říma (autor návrhu parního vozidla) vy-
užil hadicovou vodováhu k nivelaci. K rozšíření však přispěl až
roku 1849 Geiger ve Stuttgartu montáží gumových hadic.

1639 - francouzský fyzik, matematik a hudební teoretik Marin Mer-
senne konstruoval první zrcadlový dalekohled (reflektor). vý-
znamná zdokonalení navrhl lsaac Newton roku 1668.

1699 - věhlasný fyzik lsaac Newton konstruoval úhloměrný zrca-
delný přístroj oktant. Zabýval se i konstrukcemi zrcadelního dale-
kohledu a nitkových dálkoměrů. Roku 1700 poslal prof. Edmondu
Halleyovi, řediteli hvězdárny v Greenwichi, výkres a popis sextantu
se dvěma zrcátky se žádostí o posouzení, odpověď však nikdy ne-
dostal. Roku 1731 předložil prakticky shodnou konstrukci přístroje
pro měření obecných úhlů Royal Society v Londýně mechanik John
Hadley. Sextant se stal přístrojem široce používaným zejména v nau-
tice pro určování zeměpisných šířek.

1729 - M. Bolster použil na mapě Holandska pro znázornění dna
moře isobathy.

1729 - profesor Stavovské inženýrské školy v Praze Jan Ferdinand
Schor zmapoval řečiště Vltavy a postavil první dvě plavební komory
v Čechách (v Modřanech a v Županovicích).

1759 - Josef Liesganig, ředitel jezuitské hvězdárny ve Vídni, na pří-
kaz Marie Terezie z roku 1758 zahájil stupňové měření na vídeň-
ském oblouku. 1. trigonometrickým bodem v Rakouské monarchii
byl střed (dnes již neexistující) kaple Sv. Kříže na Ostré Horce v ka-
tastrálním území Soběšice u Brna, který byl počátečním bodem ob-
louku končícího u uherského Varaždína. 1762 zřídil základny u Ví-
deňského Nového města (délky zhruba 12 km) a na Moravském poli,
měřené dřevěnými latěmi. Hodnocení výsledků je rozporné.

1779 - byla založena zeměměřická škola v Moskvě, předchůdce
známé vysoké školy MIIGAiK (Moskovskij institut inženerov geo-
dezii, aerofotosjomki i kartografii), která byla roku 1993 zařazena
do systému ruských státních univerzit s novým pojmenováním
a zkratkou MosGUGK (Moskovskij gosudarstvennyj universitet ge-
odezii i kartografii).

1789 - prvním prezidentem USA se stal virginský zeměměřič Ge-
orge Washington, přední vůdce am.erické revoluce za nezávislost od
r. 1755 velitel amerických vojsk. Vřad zastával do roku 1797.

1789 - César Francois Cassini (tzv. Cassini III.) navrhl Konventu
zpracování mapy Francie se zobrazením výškopisu pomocí vrstev-
nic. Tzv. Cassiniho mapa, která je první s širším použitím této me-
tody, byla vydána r. 1791. Zobrazení upravil Johann Georg Soldner,
ředitel mnichovské hvězdárny, pro potřeby bavorského katastru. Tzv.
Cassini-Soldnerovo zobrazení bylo používáno pro katastrální účely
i v habsburské monarchii.

1799 - byly ve Francii dokončeny práce 2. stupňového měření, za-
počaté r. 1791. Oblouk mezi Dunquerkem a Barcelonou překrýval
původní měření Jeana Picarda z let 1669-1670 i měření Jeana
(v rodné italštině Giovanniho) Dominica Cassiniho ajeho syna Jac-
quese Cassiniho z let 1700-1718. Práce vedli členové Akademie
Jean Baptiste Joseph Delambre a Pierre Francois André Méchain.
Už roku 1795 byla definována nová délková jednotka -metr - jako
jedna desetimiliontina zemského kvadrantu. Název "metr" pochází
z řeckého metron, tj. míra. Návrh podal vynikající geodet, akademik
Jean Charles Barda, který se stupňového měření též zúčastnil. 10.
prosince téhož roku, tj. 8. Frimaireu roku IX., byl metr zaveden ve
Francii, povinně však až od roku 1840. Rakousko k metrické kon-
venci přistoupilo r. 1871. Nové, zpřesňující definice metru byly za-
vedeny v letech 1889, 1960 a 1983.

1799 - N. J. Conté sestrojil I. kovový barometre anéroide, tj. tlako-
měr bez tekutiny (rtuti), tedy aneroid. Roku 1847 (příp. 1845) ho
pro měření výšek upravil Angličan Vidi. Další vývoj ovlivnil Nau-
det. Krabici z kovového vlnovce zavedl r. 1869 Goldschmid v Cu-
rychu.

1799 - vyšla v Lipsku kniha majora Johanna Georga Lehmanna,
v níž definoval geometrický základ své později velmi rozšířené šra-
fovací metody, pro znázornění výškopisu. Stanovil 9 stupňů podle
sklonu terénu, "čím strmější, tím tmavší". Metoda se po napoleon-
ských válkách ujala ve Francii i v Rakousku.

1809 - název Slovensko v dnešním významu použil pro uherskou
Horní zemi Josef Dobrovský: ujal se až v 2. polovině 19. století. Ná-
zev Slovansko či Slovensko, platící i pro Slavonii je doložen 1786,
v poněmčené podobě Slawakey se objevil už na mapě Georga Matt-
haea Vischera z roku 1692 pro území východně od Lyského prů-
smyku.

1809 - vědecky podloženou teorii metody nejmenších čtverců
(MNČ) publikoval "kníže matematiků" Karl Friedrich Johann
Gauss v knize "Theoria motus corporum coelestium in sectionibus
conicis solem ambietium", v níž zmiňuje i práci "Nouveles métho-
des pour la détermination des orbites des cometes" z roku 1806 au-
tora Adriena Maria Legendre, zabývající se stejnou problematikou,
ale s méně dokonalým doložením. Nezávisle MNČ publikoval 1808
dnes pozapomenutý Američan Adrien. Přesto je priorita přisuzována
Gaussovi, protože ten MNČ prokazatelně použil už roku 1794 při
výpočtu dráhy planetky Ceres. Název metody je převzat od Le-
gendra: méthode des moindres quarrés. MNČ završila etapu bu-
dování vyrovnávacího počtu, o který se zasloužili např. Leonhard
Euler, Joseph Louis Langrange, Pierre Simone Laplace, Roger Jo-
sip Boškovič.

1819 - v Aarau ve švýcarském kantonu Argau byla založena firma
Kern. Po roce 1922 v ní působil konstruktér H. Wild. Roku 1991
byla začleněna do koncernu Leica. S jejím jménem je spojena řada
úspěšných konstrukcí geodetických i fotogrammetrických přístrojů
a pomůcek.

1819 - astronom ve finském Aba Henric Johann Walbeck vypočítal
parametry elipsoidu z měření v Peru, Francii, Anglii, Indii a ve Švéd-
sku, poprvé pomocí MNČ.

1839 - byla objevena Louisem Jacguesem Mandé Daguerrem foto-
grafie (daguerrotypie), na jejímž podkladě se začala s krátkým od-
stupem rozvíjet fotogrammetrie. Citlivost sbříbrných solí na světlo
objevil roku 1727 J. M. Schulz.

1839 - vznikl ve Vídni reorganizací známý Vojenský zeměpisný
ústav (VZÚ, K. k. Militiir - Geographisches Institut). Vykonal
četné práce v geodetických základech, které probíhaly i na našem
území.

1849 - bylo v Brně založeno Technické učiliště. Praktickou geo-
metrii učil prof. Karel František Edvard Kořistka. Roku 1873 se změ-
nilo ve Vysokou školu technickou s německým vyučovacím jazy-
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kem. R. 1899 se osamostatnila Ceská c. k. vysoká škola technická
(CVST v Brně). Na dvouletém zeměměřickém kurzu působili pro-
fesoři Josef Lička a Augustin Semerád. Roku 1936 přijala škola ná-
zev VST Dr. Edvarda Beneše. Roku 1951 bylo zeměměřické stu-
dium v Brně zrušeno, r. 1960 vznikla samostatná katedra geodezie,
vedená prof Matějem Pokorou. Byla začleněna do rámce Stavební
fakulty Vysokého učení technického, které toto jméno přijalo roku
1956.

1849 - byla v Příbrami zřízena hornická škola, pozdější Báň-
ská akademie, navazující na tradice Hornického učiliště v Já-
chymově (1733), na krátkou dobu přeneseného do Prahy, roku
1770 sloučeného s Báňskou akademií v Banské Stiavnici.
V rámci poválečných školských reforem bylo studium roku 1945
převedeno na Vysokou školu báňskou (VSB, dnes VSB-TU)
v Ostravě.

1849 - náš krajan, matematik a geodet Ignác Lemoch, rektor a pro-
fesor polytechniky ve Lvově (Ukrajina), vydal učebnici "Lehrbuch
der praktischen Geometrie",

1859 - Francouz Brunner sestrojil pro plk. Aimé Laussedata, před-
sedu komise pro posouzení využitelnosti fotogrammetrie, jeden
z prvních fotogrammetrických přístrojů, tzv. Chambre noire to-
pographique.

1869 - byl vydán říšský tzv. reambulační zákon Č. 88. Jeho cílem
bylo doplnění změn do katastrálních map a odstranění závad v oce-
ňování pozemků.

1869 - utrakvistický Polytechnický ústav království českého byl
rozdělen na část německou a českou, která do názvu předřadila
slovo "Ceský". Roku 1875 byly vysoké technické školy zestátněny.
Nový název zněl "C. k. česká vysoká škola technická (CVST).
Po I'Oce 1918, se vznikem republiky, došlo k reorganizaci a u ná-
zvu zmizela zkratka slov "císařsko-královská". Tato vzdělávací in-
stituce nese od roku 1921 nynější název Ceské vysoké učení tech-
nické (CVUT).

1869-1882 vytyčovalIng. Koppe Gotthardský železniční tunel. Síť
o 13 bodech rozměru zhruba 18 x 10 km vyrovnal roku 1874 po-
mocí MNC. Tato práce patří mezi historicky nejvýznamnější výkony
inženýrské geodézie.

1869 - plk. Alphons Mangino použil elektrickou signalizaci trigo-
nometrických bodů při měření anglo-francouzsko-španělsko-afric-
kého oblouku. Lampa pracovala na principu elektrického oblouku
v parabolickém zrcadle.

1879 - Kaspar Hermann vynalezl ofsetový tisk. Jiná literatura klade
vznik do Anglie jako důsledek vývoje kamenotisku.

1889-1895 - Robert Sterneck (Robert Daublesky von Sterneck)
z Vojenského zeměpisného ústavu ve Vídni prováděl se spolupra-
covníky kyvadlovým přístrojem vlastní konstrnkce 1. rakouská
tíhová měření. Síť zahrnula i 107 bodů v českých zemích a 35 na
Slovensku.

1889 - Luigi Pio Paganini zveřejnil konstrukci fototeodolitu s exen-
trickým dalekohledem a alhidádou. vývoj byl zahájen r. 1878 pod
vedením gen. Annibala Ferrera. Přístrojen byla vyhotovena mapa
apeninských Alp v měřítku I : 25 000. Centrický dalekohled, v pod-
statě teodolit umístěný na komoře, a posuvný objektiv zavedl plk.
Hiibl po roce 1900.

1889 - jako první přednášel fotogrammetrii v Rakousku-Uhersku
prof Steiner na německé technice v Praze.

1899 - byla zveřejněna konstrukce tachymetrického půlkruhového
transportéru prof. I. Porro.

1909 - použil Dr. h. c. Heinrich Wild, šéf nově založeného geode-
tického oddělení firmy Zeiss, vnitřní zaostřovací čočku daleko-
hledů nivelačních přístrojů, kterými začínala výroba. Další novin-
kou bylo koincidenční urovnání Iibely pomocí hranolového
systému a kryty stavěcích šroubů.

1919 - byla v Praze založena firma Srb & Stys. Od roku 1923 vy-
ráběla kompletní sortiment geodetických přístrojů a pomůcek (např.

i vteřinové a školní teodolity). Po roce 1948 byla převedena do n. p.
Meopta, geodetická výroba zanikla r. 1963.

1919 - Ministerstvem národni obrany byl zřízen Vojenský země-
pisný ústav (Cs. VZÚ). Prvním velitelem byl jmenován plk. Ing.
Karel Rausch, pozdější brigádní generál. Roku, 1922 bylo založeno
fotogrammetrické oddělení.Předchůdcem VZU bylo už od 27. II.
1918 oddělení pro zeměpisné záležitosti Ministerstva národní
obrany.

1919 - Ministerstvem financí byl zřízen Litografický ústav, po-
zdější Reprodukční ústav (RÚMF), určený k reprodukci katastrál-
ních map. Vedoucím byl Ing. J.,Kavalír. Po roce 1954 byl začleněn
do organizace resortu tehdejší USGK. Současně ministerstvo zřídilo
Triangulační kancelář pro vybudování Jednotné trigonometrické
sítě CSR. Prvním přednostou byl legendární Ing. Josef Křovák, au-
tor národního kuželového zobrazení.

1919 - prof Karl Reinhard Hugershoff sestrojil pro drážďanskou
firmu Heyde autokartograf, první fotogrammetrický přístroj pro
vyhodnocení libovolně skloněných leteckých stereodvojic, zalo-
žený na principu formulovaném Rakušanem Theodorem Sche-
impflugem z roku 1898. Používali i některých prvků stereoauto-
grafu.

1929 - P. Wilski, profesor saské Bergakademle ve Freibergu, na zá-
kladě měření konaných v dolech v Příbrami odvodil tzv. Wilského
složité provažování. Pro vyloučení vlivu důlních větrů využívá ně-
kolik olovnic různé hmotnosti.

1929 - sledování koincidujících konců nivelační Iibely přímo v zor-
ném poli dalekohledu zavedla firma Otto Fennel v Kasselu.

1929 - M. Leontovskij a F. Drobyšev publikovali v časopise Zemle-
ustroitel první konstrukci automatického nivelačního přístroje.

1939 - Geoges Perrier vydal v Paříži knihu "Petite Histoire de la
Geodésie", která je jednou z řady publikací z historie našeho oboru.
O 10 let později byla v Brně vydána skripta Aloise Šimka ,Z dějin
měřictví, zeměměřictví a geodetických strojů".

1949 - první transportovatelný, v praxi využitelný, měřický gyro-
teodolit postavila Bergakademie Clausthal, která se jejich vývoji do-
sud věnuje.

1959 - Státní nakladatelství technické literatury (SNTL) vydalo
první učebnici "Inženýrská geodézie" prof Václava Krumphanzla.
Předcházela jí starší skripta nového vědního oboru na CVUT, Praha
a SVST, Bratislava téhož autora.

1969 - v srpnu se konalo v Praze 1. celosvětové důlněměřické sym-
posium, v rámci kterého bylo ustaveno mezinárodní presidium pro
založení International Society for Mining Surveing (ISM). Značné
zásluhy o založení této mezinárodní společnosti měli prof Karel Ne-
set a Ing. Václav Švagr.

1969 - Ministerstvo obrany USA založilo nadregionální počítačo-
vou síť ARPA (Advanced Research Project Agency), z které se vy-
vinula celosvětová síť INTERNET, stávající se fenoménem konce
20. století.

1979 - Stavební fakulta vydala ve vydavatelství CVUT v Praze první
z celkem 7 svazků skript Úvod do dějin zeměměřictví. Spoluau-
tory byli Dr. Ivan Honl a Doc. Emanuel Procházka, který dokončil
sám závěrečné dva svazky tohoto významného, a v mezinárodním
měřítku, unikátního díla o našem oboru.

1979 - v Národním technickém muzeu v Praze se konalo 1. sym-
posium Z dějin geodezie a kartografie, které založilo úspěšnou tra-
dici.

Touto částí končí seriál zahájený roku 1990.
Ctenářům děkuji za pozornost a cenné připomínky.

Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
katedra speciální geodezie FSv CVUT v Praze
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8. zasadnutie pracovnej skupiny 1
CERCO o autorskoprávnej ochrane
a ekonomických záležitostiach
poskytovania kartografických diel

V dňoch 29. a 30.6. 1998 se konalo vo Varšave (PoTsko) zasadnu-
tie pracovnej skupiny 1 Európského výboru predstaviteTov geode-
ticko-kartografických inštitúcií (Comité Européen des Responsab1es
de la Cartographie Officiele - CERCO) o autorskoprávnej ochrane
a ekonomických záležitostiach poskytovania kartografických diel
(ďalej len WG I/CERCO).
8. zasadnutia WG lICERCO sa zúčastnili zástupcovia národných

geodeticko-kartografických inštitúcií - členov spoločenstva CERCO
- z Belgicka, z Dánska, z Fínska, z Francúzska, z Holandska, z Chor-
vatska, z Litvy, z Maďarska, z Nemecka, z Nórska, z PoTska, z Ra-
kúska, zo Slovenska, zo Spanielska, zo Svajčiarska, zo Svédska
a z VeTkejBritánie.
HostiteTom tohtoročného zasadnutia bol H1avný úrad geodézie

a kartografie, ktorý zabezpečuje úlohy geodézie, kartografie a ka-
tastra v PoTsku. Roko,:anie viedla predsedníčka WG lICERCO La-
ilaAslesen z Nórska. Učastníci prerokovali a dopracovali štúdie pia-
tich riešiteTských tímov (RT).

RT - Následky aplikácie Európskej direktívy o ochrane báz
údajov

Spracovatelia Belgicko a Francúzsko. Clenovia RT Nórsko, Ra-
kúsko, Slovensko a VeTkáBritánia.
Európská direktíva z I I. 6. 1996 bola k dnešnému dňu imple-

mentovaná z členských štátov WG l/CERCO v Nemecku, v Sever-
nom Irsku, na Slovensku, v Slovinsku, vo Svajčiarsku, vo Svédsku,
v Rakúsku a vo VeTkejBritánii. V ďalších štátoch je pripravený pro-
jekt, který bude realizovaný v blízkej dobe, a to v Chorvátsku,
v Cesku (od roku 2(00), v Litve, v Luxembursku, vo Fínsku, v BeI-
gicku a vo Francúzsku. Napriek krátkej dobe implementácie Európ-
skej direktívy sa vyskytli prípady súdnych sporov vo Francúzsku
a v Belgicku, v ktorých boli použité v odóvodnení ustanovenia uve-
denej direktívy.
H1avné závery, prezentované v štúdii, vzťahujúce sa k Európskej

direktíve z 11. 6. 1996:
a) Nielen bázy údajov (BÚ), ale aj všetky zbierky údajov sú direk-
tívou ochraňované. Tiež mapy vytlačené na papieri sú BÚ.

b) Direktíva potvrdzuje ochranu autorských práv k BÚ, ktoráje ori-
ginálna výberom a zostavením obsahu. To znamená, že forma zo-
staveni a BÚ je ochraňovaná, nie jej o~sah. Na druhej strane di-
rektíva úvádza aj ďalšiu ochranu. BU móže byť ochraňovaná
právom "sui generis" z dóvodu vefkých ekonomických investícií,
ktoré do nej tvorca vložil. Toto právo neochraňuje štruktúru BÚ,
ale jej obsah.

c) Tvorca BÚ móže vybrať spósob ochrany podTaautorského zákona
alebo podTapráva "sui generis". Vo svojej podstate je ochrana po-
dTapráva "sui generis" slabšia, pretože tvorca musí dokazovať,
akú škodu mu tretia strana použitím spósobila.

d) Vo vzťahu k World Intellectual Property Organization (Svetová
organizácia duševného vlastníctva) Copyright Treaty sa javí, že
ustanovenia direktívy vyhovujú tradičnému systému autorských
práv. Vo vzťahu k dohode Trade-related Aspects of Intellectual
Property Law z roku 1994 možno konštatovať, že direktíva vy-
hovuje ustanoveniam o ochrane zostavenia diela.

RT 2 - vývoj medzinárodnej legislatívy ovplyvňujúcej
národné kartografické inštitúcie

Spracovatef Nórsko. Clenovia RT PoTsko, Portugalsko, Rakúsko,
Svédsko a Vefká Británia.
Stúdia obsahuje súčasný najnovší vývoj medzinárodného práva na

úseku duševného vlastníctva vo vzťahu k Bernskej konvencii, k na-
vrhovanej legislatíve Európskej únie a k pravidlám World Trade Or-
ganization (Svetová obchodná organizácia). Dóvodom, ktorý vedie
k stálym zmenám, je predovšetkým nárast nových technológií, ktorý
si vynucuje harmonizovať a regulovať pravidlá ochrany duševného
v1astníctva. Stúdia sa zaujíma aj o reguláciu reprodukovania diel
a o komunikáciu s verejnosťou. Riešenia sú vo všeobecnosti priateT-

skejšie k vlastníkom práv, avšak snažia sa tiež brať do úvahy potreby
verejnosti.
Je viditeTné, že nové technológie vytvorili potrebu v zákonoch za-

definovať, že dnešné rozširovanie na základe súhlasu autora sa ne-
vyhnutne vzťahuje aj na produkty v digitálnom prostredí.

RT 3 - Standardné zmluvy poskytovania geografických infor·
mácií na INTERNET

SpracovateT Svédsko. Clenovia RT Dánsko, Fínsko, Island, Nórsko,
Rakúsko a Svajčiarsko.
Stúdia sa zaoberá dvoma aspektmi, a to využitím INTERNET ná-

rodnými kartografickými inštitúciami a právnymi otázkami posky-
tovania diel cez INTERNET. Klasický trh a trh prostredníctvom IN-
TERNET má niektoré zhodnosti a niektoré odlišnosti. INTERNET
je otvoreným celosvetovým trhom, s neobmedzeným počtom part-
nerov, v otvorenom neochraňovanom prostredí, s neznámy mi part-
nermi, kde je potrebná bezpečnosť a overenie (Iegalizácia).
Standardná zmluva obsahuje tieto typické časti:

- predmet služby: predmet dodávky, napr. počítačové programy
a1ebo geografické údaje cez INTERNET,

- garanciu práv: zmluva dáva druhej strane určité práva používať po-
čítačové programy alebo geografické údaje národnej kartografic-
kej inštitúcie,

- dodávka tovaru: predaj ana1ógových máp na papieri (a) a1ebo di-
gitálnych produktov cez INTERNET je dohodou o spOsobe doda-
nia tovaru.
CieTom snaženia je, aby bolo možné realizovať predaj údajov

prostredníctvom INTERNET od objednania, cez dodávku až po za-
platenie. S tým súvisia právne aspekty, a to otázka, či zmluva uzav-
retá prostredníctvom INTERNET je platná, a ako by sa na jej plat-
nosť hTadelo pri súdnom konaní. Dalším problémom je ochrana
autorských práv k materiálom sprístupneným na INTERNET, keĎŽe
pri ich zneužití ide o neznámu osobu z ktoréhokoTvek miesta sveta.

RT 4 - Cenová politika kartografických inštitúcií v dominant-
nej pozícii

Spracovatef Fínsko. Clenovia RT Holandsko, Chorvátsko, Island,
Maďarsko, Nemecko, PoTsko, Portugalsko a Svédsko.
Váčšina produktov národných kartografických inštitúcií členských

štátov je jasne v dominantnej pozícii. Ani v jednom štáte Európy ne-
bola produkcia máp v celom rozsahu privatizovaná. Asi 213 štátov
potvrdilo, že trh ovplyvňuje ich cenovú politiku. Ak trh skutočne
funguje, ceny by mali byť flexibilné. Avšak v praxi sa javí len malá
flexibilnosť v tomto smere. Národné kartografické inštitúcie ako
štátne organizácie len zriedkavo vstupujú na medzinárodné trhy, kde
by bolo možné zneužitie dominantnej pozície pri tvorbe ceny, avšak
v budúcnosti pravdepodobne budú vykonávať aj komerčné aktivity
na medzinárodnej úrovni. Na národnej úrovni sa javí ako problém,
že národné kartografické inštitúcie poskytujú svoje produkty v širo-
kom spektre aplikácií dvom okruhom odberateTov, a to produkty pre
odberateTov "šité na mieru" a produkty dodávané na otvorený trh,
pričom ceny sú variabilné od prípadu k prípadu.

RT 5 - Nové trhy

SpracovateT Chorvátsko. Clenovia RT Holandsko, Nemecko, Portu-
galsko, Rakúsko, Spanielsko, Svédsko a Taliansko.
Donedávna boli jediným kartografickým produktom analógové

mapy. Nové technológie umožnili ich tvorbu v digitálnej forme. Kva-
lita týchto produktov vzrástla a stále aktuálnejšia je potreba ich ak-
tualizácie. Nové produkty vytvorili novú situáciu na trhu. Nielen
štátne organizácie, ale aj privátne spoločnosti produkujú geografické
informácie v digitálnej forme. Vytvára sa medzinárodný trh týchto
produktov. Stále naliehavejšia je kooperácia medzi národnými kar-
tografickými inštitúciami, spolupráca s používateTmi a distributérmi,
skúmanie vývoja trhu a venovanie pozornosti vývoju legislatívy
a štandardov.

Po zapracovaní pripomienok z diskusie budú štúdie RT predlo-
žené plenámemu zasadnutiu CERCO v septembri 1998.
V ďalšom období bude činnosť skupiny WG lICERCO pokračo-

vať v piatich oblastiach:
- vývoj na úseku legislatívy,
- poskytovanie produktov prostredníctvom INTERNET,
- cenová politika,
- diskusia členov WG lICERCO prostredníctvom www stránky,
- príprava workshopu na tému autorské práva a cenová politika pos-
kytovania kartografických diel a BÚ, potreby národných karto-
grafických inštitúcií vo vzťahu k potrebám komerčnej sféry a ve-
rejnosti a riešenie spoločných problémov.
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Účastníkom rokovania WGI/CERCO bol a zabezpečená pred-
náška o štruktúre a činnosti Výskumného ústavu geodézie a karto-
grafie (lnstytut Geodezji i Kartografii - (IGiK) voVaršave a pre-
hliadka jeho pracovísk s možnosťou konzultácií. IGiK, patriaci do
rezortu Hlavného úradu geodézie a kartografie bol založený v roku
1945. Je financovaný pofským výborom pre výskum. Má 150 pra-
covníkov, z toho 9 profesorov a 25 doktorov vied. Riaditefom je
prof. Adam Linsenbarth, ktorý účastníkov sprevádzal počas exkur-
zie.
IGiK zabezpečuje činnosti na úseku geodetickej astronómie a koz-

mickej geodé~ie, geodetických základov, kartografie, tvorby geo-
grafických BU a informačných systémov, fotogrametrie, katastra
a diaTkového prieskumu Zeme. Spolupracuje s výskumnými praco-
viskmi v Pofsku a v zahraničí, najma s Belgickom, s Francúzskom
a s Kanadou. Vykonáva činnosti v rámci medzinárodných projektov,
na objednávku domácich inštitúcií a na komerčnej báze implemen-
tuje vlastné technológie, školí vedeckých a technických pracovní-
kov, kalibruje geodetické prístroje, poskytuje odborný poradenský
servis a expertízy. Je delegátom Pofska v technickej komisii CENrrC
287 "Geographic Information" a v Isorrc 211 "Geographic Infor-
mation - geomatics".
IGiK vydáva Astronomickú ročenku, Informačný bulletin (vy-

chádza štvrťročne), týkajúci sa odbornej problematiky, IGiK Bulle-
tin in Geodetical Review, obsahujúci informácie o činnosti a do-
siahnutých výsledkoch ústavu a periodikum Bibliographic
Information, obsahujúce aktuálne informácie o vydanej literatúre na
úseku geodézie a kartografie.
9. zasadnutie WGIICERCO sa uskutoční vo februári 1999 vo

Viedni.

Ing. Nadežda Nikšová,
ÚGKKSR

BERLANT, A. M.: Kartogratija a telekomunikacija (analitičes-
kij obzor) Kartografia a telekomunikácia (analytický obzor). Mos-
kva, vydavatefstvo Astreja 1998. 73 s., 2 tab., 6 obr., 80 lit.

Ako avizuje nadpis, táto rozsahom útla, ale myšlienkovo bohatá bro-
žúra sa zaoberá analýzou súčasného stavu vzťahu kartografie a po-
čitačových telekomunikačných sietí.
Za posledných 30 až 40 rokov temer vždy, keď sa kartografia

dostávala do nového a dostatočne úzkého vzťahu s novými prís-
tupmi a technológiami, vynárala sa pesimistická obava o oslabení
vedeckej a odbornej úrovne kartografie, o jej "rozplynutí sa"
v iných disciplínách, prípadne aj o jej "zániku". Tak tomu bolo po
nástupe matematizácie v prírodných a spoločenských disciplínach
začiatkom 60. rokov, neskor po nástupe diafkového prieskumu
Zeme a v súčasnom období je tomu tak po nástupe geoinformač-
ných systémov (GiS) a počítačových technológií - nehfadiac na
to, že tu existovala permanentná snaha považovať kartografiu ak
už nie za súčasť topografie, geodézie, fotogrammetrie, geografie
alebo niekofkých ďalších disciplín, tak aspoň za "pasáž na ich
chvoste". V skutočnosti kartografia ani raz nezanikla, ani sa ne-
znížila jej úroveň, ale na nové interakcie reagovala tak, že si vy-
tvorila svoje osobitné podoblasti interdisciplinárneho poznani a
(poddisciplíny), akými sa stali napr. matematicko-kartografické
modelovanie, topografická (geodetická, respektíve technická) kar-
tografia, geografická kartografia (ako čásť tematickej kartografie)
a najnovšie v súčinnosti s GiS (geoinformatikou či geomatikou)
sme svedkami vzniku geoinformačného mapovania, jedným z va-
riantov ktorého je aj geotelekomunikačné mapovanie, t. j. ma-
povanie na podklade GiS a s využitím telekomunikačných sietí
(hlavne Internetu).
Z brožúry sa možeme dozvedieť niekofko kfúčových údaj ov

o vzniku Internetu, ktorý sa z povodného ARPANET (USA 1969),
ako bezpapierového sposobu odovzdávania a prijímania informá-
cií, stal v 90. rokoch základným prostriedkom medzinárodnej ko-
munikácie (informačnou "supermagistrálou"). Doležitou vlastnos-
ťou tejto hypersiete je nielen ponuka stále sa zvyšujúceho množstva
a sortimentu informácií, ale aj veTká rýchlosť komunikácie. V In-

ternete existuje od roku 1989 dobre prepracovaný sposob vyhfa-
dávania a výmeny informácií - World Wide Web (www - celo-
svetová "pavučina"), ktorý je súčasne systémom, jazykom i pros-
triedkom na vyhfadanie a odoslanie informácií, vrátane grafických
(teda aj mapových). Z kartografického hfadiska však možno to-
muto systému vytknúť nedostatok, ktorý spočíva v tom, že jeho
operačný potenciálje vyšší ako komunikačné schopnosti Internetu,
čoho dosledkom je neefektívne pomalá rýchlosť pri načítavaní ma-
pových obrazov. Ďalej sa v brožúre uvádzajú aj stručné informá-
cie o niektorých regionálnych telekomunikačných sieťach: GLlS
V USA, GlSDATA v Európe, ANGlS v Afrike, SANGlS v juho-
východnej Ázii. V Rusku sa formuje RNIKS (Ruská národná in-
formačno-kartografická sieť), ale už existujú akademické (RHEP,
MSUnet, RSSI, FREEnet, RELARN-IP, RUNnet) a komerčné (Rel-
com, DEMOSnet, Ruspak, Rusnet, IASnet, INFOTEL a ďalšie) sie-
te. V roku 1995 bol v Rusku prijatý zákon "O informácii, infor-
matizácii a ochrane informácie", ktorý reguluje vzťahy vznikajúce
pri vzniku a šírení informácií (vrátane vlastníckych a autorských
práv). U nás autorský zákon rieši len časť tejto problematiky (au-
torské práva).
Značná časť obsahu brožúry sa venuje mapám a atlasom v počí-

tačových sieťach. Pod geoinformačným mapovaním autor rozumie
automatizovanú (počítačovú) tvorbu máp, ich spracovanie z báz
údajov na základe GiS, ako aj ich využívanie v kombinácii s exis-
tujúcimi znalosťami. Je to v súlade s terminológiou prijatou v Rusku
v roku 1996, štandardizovanou terminologickou normou (GOST
R 50 828-95) "Geoinformačné mapovanie. Priestorové údaje, di-
gitálne a elektronické mapy. Všeobecné ustanovenia" (u nás -
v Českej a v Slovenskej republike - sme sa terminologicky tak ďa-
leko ešte nedostali). V rámci geoinformačného mapovania existuje
termín "geoobrazy", ktorý sa vzťahuje na všetky druhy zobrazení
povrchu Zeme - od snímok, fotomáp a normálnych (dvojrozmer-
ných) máp, cez trojrozmerné mapy (stereosnímky, stereomapy, re-
liéfne modely-mapy až po roznočasové a pohyblivé (animované)
mapy.
V Internete sa možeme stretnúť obvykle s troma druhmi geoob-

razov: statickými, interaktívnymi a animovanými. Nejčastejšie sa
vyskytujú statické geoobrazy, pretože dnes je už zretefne lacnejšie
umiestniť ("rozšíriť") plnofarebnú mapu do Internetu, než ju vydať
obvyklým sposobom (tlačou na papier). Interaktívne geoobrazy sú
príťažlivé hlavne preto, že poskytujú doteraz neexistujúce možnosti
používatefom: modifikáciu sposobov vyjadrenia (zobrazeni a), kom-
bináciu obsahových (grafických) vrstiev, pohodlné získavanie ma-
pových výrezov, zásahy do obsahu s ciefom doplnenia (aktualizá-
cie) ap. Vefmi atraktívne sú animácie používané najma na
kontinuálne (dynamické) vyjadrenie časopriestorových zmien, na
vznik trojrozmerných mapových alebo snímkových obrazov, vrá-
tane panorám s možnosťou imitácie "preletu" nad územím ap. Ta-
kéto možnosti klasická kartografia jednoducho nemala, ani nepo-
znala.
Vďaka počítačovým technológiám nastáva prelom aj v tvorbe at-

lasov a vďaka telekomunikačným sieťam nastáva zmena v ich dos-
tupnosti a v sposoboch využitia. Odstraňujú sa dve z najvačších ne-
výhod atlasov: zdlhavosť ich tvorby a ťažkopádnosť až nemotornosť
ich využitia. V súčasnom období už existuje niekofko druhov takých
elektronických atlasov: atlasy len na prezeranie (vizuálny obzor,
"listovanie"), interaktívne atlasy s možnosťou zásahu do obsahu,
sposobov zobrazenia ap., analytické atlasy s možnosťou kombinácie
a porovnávania roznych máp s ciefom zisťovania roznych vlastností
(valorizácie, korelácií ap.), a tiež aj tzv. internetové atlasy, v štruk-
túre ktorých okrem máp a interaktívnych možností existuje aj mož-
nosť navigácie. Elektronické národné atlasy už existujú (alebo sa tvo-
ria) vo viacerých štátoch, napr. v Kanade, v USA, vo Švédsku, vo
Fínsku, v Holandsku, vo Francúzsku, v Německu, vo Švajčiarsku,
dokonca aj v Číne a na Ukrajine. Objavuje sa aj nový pojem - ter-
mín - hybridné atlasy, ktoré si udržujú v počítačovej pamati základné
mapy a meniace sa prvky ich obsahu sa aktualizujú prostredníctvom
Internetu.
Internet naozaj otvára zaujímavé možnosti tvorby a využiti a na

rozne druhy máp a atlasov. Vo VeTkejBritánii sa napr. tvorí histo-
rický atlas, v ktorom majú byť aj animované mapy zobrazujúce his-
torické zmeny v osídlení, v rozvoji ekonomiky ap. Prezentujú sa už
aj atlasy, pri čítaní ktorých si používatef može sam voliť sposob vy-
jadrenia. Možnosti a zvláštnosti elektronickej tvorby a využívania
máp (snímok, atlasov ap.) sú už tak rozmanité, že by mohli byťpred-
metom osobitnej štúdie.
Tok informácií začíná byť v Internete už tak veTký,že je niekedy

problémom orientovať sa v nich. Grafické informácie sú v ňom už
často duplicitné, alebo aj viacnásobne sa opakujúce (pričom nie
úplne totožné) a nie vždy dobre usporiadané. Možno predpokladať,
že tak obsahová, ako aj organizačná (a najma rýchlostná) stránka
bude predmetom nejedného vylepšenia, alebo, čo je celkom prav-
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depodobné, može vzniknúť nový, ešte univerzálnejší geotelekomu-
nikačný systém.

Obsah brožúry A. M. BerTanta je zameraný na pohotové a pre-
hTadné informovanie o možnostiach využitia mapových informácií
v existujúcich telekomunikačných sieťach, ktoré potrebujú nielen
študenti kartografickej špecializácie na ruských univerzitách, ale aj
študenti iných špecializácií, v rámci ktorých sa využívajú priesto-
rové a priestorovo lokalizované informácie v mapovej forme. V ne-
malej miere je brožúra zaujímavá aj pre výkonných kartografov (tak
teoretikov, ako jak praktikov), pretože nie každý z nich má možnosť
sledovať ponuky rozmanitých máp a atlasov v počítačoch napoje-
ných na Internet, alebo aj na ďalšie telekomunikačné siete a už to-
bož nemá priležitosť urobiť si o nich prehTad sledovaním špecializo-
vanej literatúry.

zaujímavá je aj okolnosť, že autor vydal brožúru spOsobom, ktorý
je blízky u nás známemu spOsobu vydania "vlastným nákladom".
Preto je prakticky beznádejné hTadaťpublikáciu v bežnej obchodnej
sieti. Aj toto je zmena oproti zvyklostiam z nedávnej minulosti.

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

Bratislava

ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVEN-
SKEl REPUBLIKY, ČESKÝ ÚŘAD ZEMÉMÉŘICKÝ A KA-
TASTRÁLNí a kolektiv autorů: Terminologický slovník geodézie,
kartografie a katastra. Bratislava, Úrad geodézie, kartografie a ka-
tastra Slovenskej republiky a Český úřad zeměměřický a katastrální
1998.540 s.

Odborné publikace, jejichž obsah je zaměřený přímo na základní dis-
ciplíny našeho oboru, tj. na geodézii, kartografii a katastr nemovi-
tostí, nejsou vydávané často. O to více zaujme odbornou veřejnost,
jestliže se jedná o vydání odborného slovníku, jehož zpracování bývá
vždy složité a časově náročné. Tuto potěšitelnou skutečnost, zejména
pro všechny geodety, kartografy i pro odborníky příbuzných oborů,
spglečně připravily Český úřad zeměměřický a katastrální spolu
s Uřadem geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vy-
dáním publikace Terminologický slovnľk geodézie, kartografie
a katastra.

Několikaletému úsilí obou úřadů při zpracování a vydání termi-
nologického slovníku předcházelo projednání celého záměru. Jeho
realizace byla zahájena na základě dohody uzavřené 26. října 1988
předsedy obou tehdejších úřadů a tímto úkolem byly pověřeny Ter-
minologické komise při obou úřadech, které koordinovaly všechny
odborné, technické, organizační, ale i ekonomické otázky pod ga-
rancí obou úřadů. Od roku 1988 následovalo období, ve kterém od-
borné týmy, ale i celá řada jednotlivých odborníků, pod vedením
předsedů Terminologických komisí provedly výběr termínů, zpra-
covaly jejich definice (výklady) ve slovenském jazyce, zajistily je-
jich lektorování, doplnění cizojazyčných ekvivalentů slovenských
termínů a připomínkování výběru termínů.

Tvorba slovníku zastihla zpracovatele v období praktického ná-
stupu výpočetní a automatizační techniky, a proto byla technická
stránka zpracování slovníku převedena do počítačové formy, která
poskytuje možnost užití vytvořeného terminologického souboru re-
prezentovaného jeho obsahem i k budoucímu doplňování, aktuali-
zaci nebo případnému přepracování. V období, ve kterém vrcho-
lily práce na kompletaci a dokončení zpracování slovníku před jeho
vydáním, se uskutečnily v resortech obou úřadů zásadní struktu-
rální změny, a toto nepřímo ovlivnilo dokončení a vydání slovníku
s částečným zpožděním vzhledem k původně předpokládanému ter-
mínu.

Vydání terminologického slovníku není první nebo ojedinělou ak-
tivitou podporovanou oběma úřady. Je výsledkem mnohaletých zku-
šeností zejména s vydáváním edice terminologických slovníků vý-
zkumnými ústavy v resortech obou úřadů v druhé polovině
sedmdesátých a první polovině osmdesátých let. Podrobněji je tato
návaznost, spolu s upřesněním spolupráce obou úřadů očekávaného
přínosu slovníku, vyjádřena ve stručném úvodním slovu předsedů
obou úřadů.

Slovník není zatížen žádnými doplňujícími statěmi a po stručném
úvodu, spolu s přehledným návodem na používání slovníku, násle-

duje velice užitečný seznam zkratek použitých ve slovníku, neboť
obsahuje převážně výklad zkratek, se kterými se čtenáři nebo autoři
odborných článků běžně setkávají v praxi a pro mnoho zkratek z pub-
likovaného seznamu lze usuzovat, že jejich přesný význam nebo re-
prezentovaný název není všeobecně znám.

Hodnota a bohatství vydaného terminologického slovníku spočívá
ve více než 5600 uvedených základních termínů, které jsou seřazeny
podle slovenské abecedy. Víceslovné termíny jsou seskupeny a za-
řazeny pod základní termín, přičemž jako první je uváděn základní
termín, který se upřednostňuje v používání. Za termínem, případně
jeho synonymem, je uveden výklad ve slovenském jazyce. Jestliže
má termín několik významů, jsou jeho výklady označené arabskými
číslicemi. za výkladem je uveden český, anglický, německý a ruský
překlad termínu. Uspořádání i grafická úprava textové části pro jed-
notlivé termíny je přehledná, a proto se uživatel slovníku v jeho ob-
sahu snadno orientuje.

K tomu přispívá i obvyklá výbava v závěru slovníku, jakou jsou
registry českých, anglíckých, německých a ruských termínů a je-
jich synonym s uvedením čísla strany jejich výskytu. Seznam pou-
žité literatury, který uzavírá terminologický slovník, je nejen
přehledem pramenných zdrojů využitých při zpracování slovníku,
ale dává i vyčerpávající přehled terminologických publikací
oboru, které v období předcházejícímu vydání slovníku byly pub-
likovány.

Terminologický slovník představuje dílo, které je výsledkem mno-
haleté práce širokého kolektivu odborníků, které jistě najde uplat-
nění nejenom v odborné veřejnosti při její každodenní praxi, ale
i v překladatelské činnosti, při výuce na školách, apod. a bude pří-
jemným obohacením odborných knihoven, ale i "soukromých" kni-
hovniček geodetů a kartografů. Mohutný vliv na vývoj oboru geo-
dézie, kartografie a katastru v důsledku uplatnění elektroniky,
nástupu a prolínání informatiky do oboru a nové možnosti výpočetní
a automatizační techniky způsobuje, že v průběhu poměrně dlou-
hého období zpracování a vydání terminologického slovníku některé
termíny již ztrácejí své dřívější základní postavení, případně se mění
i jejich význam a z tohoto pohledu náročný uživatel zatím nenalezne
ve slovníku některou již dnes užívanou nebo zaváděnou terminolo-
gii.

Vydáním slovníku ve spolupráci ÚGKK SR a ČÚZK skončila
jedna etapa náročné, ale jistě zajímavé dílčí práce v oblasti obo-
rové terminologie. Vzhledem k výsledku, který Terminologický
slovník geodézie, kartografie a katastra představuje, by byla škoda,
aby pro další období zůstala tato publikace a zvláště pak termino-
logicky zpracovaný výkladový soubor bez jeho aktualizace a do-
plnění pro další využití, a to nejen pro potřeby resortních organi-
zací.

Ing. liří Cemohorský,
Zeměměřický úřad,

Praha

BERLANT, A. M.-MUSIN, O. R.-SOBČUK, T. V.: Kartografi-
českaja generalizacija i teorija fraktalov (Kartografická generali-
zácia a teória fraktálov). Moskva, Moskovskij gosudarstvennyj uni-
versitet imeni M. V. Lomonosova a Institut geoekologii RAN 1998.
136 s., 6 tab., 23 obr., 85 lit.

Kartografická generalizácia je jednou z etáp tvorby máp, ktorá sa
vypuklo prejavuje najmli pri tvorbe máp menších mierok z máp vač-
ších mierok, alebo najnovšie aj z báz údajov, ktoré sú spravidla tiež
budované v nejakom konkrétnom stupni podrobnosti, s nejakou kon-
krétnou rozlišovacou úrovňou, teda aj pre nejakú konkrétnu mierku
alebo skupinu mierok. V skutočnosti je treba generalizovať obsah
všetkých máp, aj máp velkých mierok, pri tvorbe ktorých ostáva
akoby nepozorovateTná.

Generalizácia v kartografii sa chápe ako výber, zovšeobecnenie
a zosúladenie (harmonizácia) grafického vyjadrenia objektov,
javov a ich vzťahov na mape. Tieto tri hlavné komponenty gene-
ralizácie sú spravidla vždy ovplyvnené účelom, mierkou, charak-
terom zobrazovaného územia a sposobom kartografického spra-
covania.

Realizácia kartografickej generalizácie sa považuje za subjek-
tívny proces, ktorý závisí v prevážnej miere od znalostí a schop-
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ností tvorcu mapy. S rozvojom počítačových techník a technológií
sa však zvýšil tlak na objektivizáciu a formalizáciu tohto procesu.
Viac či menej úspešne sa už darí realizovať výber, t. j. redukciu
množstva (počtu) prvkov, na automatické zovšeobecňovanie prie-
behu čiarových (resp. kontúrových) prvkov ostáva tvrdým orieš-
kom, ktorý je stále v stave riešenia. Pred kartografmi teda leží pro-
blém, podobajúci sa balvanu na úzkej ceste, ktorý sa nedá ani obísť,
ani preskočiť a ktorý kartografii kotúfajú stále pred sebou v nádeji,
že raz nájdu niečo, čím sa ho podarí prekonať - rozbiť, rozdrobiť,
ak už nie odhodiť nabok.

Publikácia trojice autorov Berfant-Musin-Sobčuk je síce rozsa-
hom neveTká, ale svojim obsahom o to zaujímavejšia, najma pre tých
kartografov, ktorých problém automatizovanej generalizácie bez-
prostredne ťaží. Svoju pozornosť autori sústreďujú hlavne na rieše-
nie zovšeobecnenia priebehu čiarových prvkov pri ich zobrazovaní,
najma na mapách menších mierok.

Práca je rozdelená na tri kapitoly: prvá sa zaoberá problémom for-
malizácie kartografickej generalizácie, druhá zmenou charakteristik
čiarových prvkov pri zmene mierky mapy a tretia metodikou auto-
matizovanej generalizácie čiarových prvkov.

Po uvedení základných informácií o kartografickej generalizácii
a o histórii riešenia problému jej objektivizácie (okrem iného sa spo-
mínajú aj vzorce F. Tópfera a E. Srnku) sa práca sústreďuje na zis-
ťovanie kartometrických charakteristik mapových čiarových prvkov,
akými sú najma rieky, brehovky jazier a morí, hranice ap. zaujímajú
ich predovšetkých ich dížky, plochy (v prípade uzavretých čiar), kfu-
katosť a krivosť.

Autori opisujú a ilustrujú zaujímavé pnldady generalizácie čiaro-
vých prvkov. V ich podaní automatizovaná generalizácia pozostáva
z týchto hlavných etáp:
- klasifikácia (zatriedenie čiarového prvku do nejakej klasifikačnej

triedy - v prípade riek napr. do nejakého typu riečnej siete),
- segmentácia (rozdelenie čiarového prvku na časti a jeho klasteri-

zácia, pri ktorej sa využívajú ukazovatele krivosti),
- zjednodušenie (podfa algoritmu Douglasa-Peuckera),
- v.yhladenie (zníženie ••hranatosti" pomocou V-splajnov),
- posun (určením najmenšej dopustnej vzdialenosti pri konflikte

v prípadoch ••bod--čiara" a ••čiara--čiara"),
- zveličenie (zvačšenie nejakého - najma typického, charakteristic-

kého detailu alebo prvku, aby sa zabránilo jeho eliminácii).
Práve pri zjednodušovaní, vyhladzovaní, posúvaní (odsúvaní)

a zveličovaní niektorých častí generalizovanej čiary možno dobre
uplatniť fraktalizáciu, ktorá pomáha snahe zachovať póvodný cha-
rakter čiary.

Termín fraktál zaviedol francúzsko-americký matematik B. B.
Mandelbrot v roku 1975, ale známejším sa stal až po roku 1983-
po publikovaní jeho práce The Fractal Geometry of Nature (Frak-
tálna geometria prirodyl. PodTaneho sú tvary (formy) v prírode (od
obrysov hor cez kfukatosť brehovky morí či riek, až po tvary obla-
kov) krivé, vlnité - a nie priamočiare či pravidelné, akými sa za-
oberá euklidovská geometria. Existuje teda aj geometria prírody,
ktorá opisuje nepravidelné a fragmentárne tvary pomocou defino-
vania sérií pnlmzných tvarov - fraktálov. K termínu fraktál možno
dojsť aj pomocou inej úvahy: ak euklidovská geometria tvrdí, že
rozmernosť objektov je vždy celé číslo, 1. j. čiara je jednorozmerná
(ID - jednodimenzionálna), plošné útvary sú dvojrozmerné (2D)
a telesá sú trojrozmerné (3D), podra teórie fraktálov je dimenzio-
nalita prírodného objektu nie celá, ale desatinná (resp. zlomková)
veličina, napr. dimenzionalita konkrétnej brehovky može mať hod-
notu 1,31. Fraktálne objekty majú z kartografického hradiska jednu
mimoriadne významnú vlastnosť - sú si navzájom podobné bez
ohradu na mierku (!).

Možno konštatovať, že napriek existencii viacerých teoretických
ciest a dosahovaniu prijaterných praktických výsledkov, ostáva au-
tomatizovaná (počítačová) kartografická generalizácia aj naďalej tvr-
dým orieškom nielen pre kartografov, ale aj pre ostatných tvorcov
máp. Teória fraktálov sa ukazuje ako nádejná a može sa aplikovať
nielen pri niektorej z jej etáp (napr. pri zveličovaní), ale najma pri
hodnotení celkových výsledkov. Treba kladne hodnotiť snahu auto-
rov, že nepreháňajú úlohu teórie fraktálov, ale snažia sa reálne zhod-
notiťjej možnosti v kartografickej generalizácii. Nie vždy sme sved-
kami takej zdravej opatrnosti pri preberaní a šírení nových teórií.
V nedávnej minulosti sme boli svedkami velkého nadšenia z teórie
informácií a komunikácie, ktoré opantali myslenie niektorých kar-
tografov natoTko, že zaraďovali kartografiu do skupiny komunikač-
ných vied.

Snahy o automatizáciu niektorých procesov alebo etáp kartogra-
fickej generalizácie treba nielen hodnotiť kladne, ale treba ich aj
podporovať, resp. netreba ich negovať. Existujú totiž kartografi, ktorí
sú skeptickí a ktorí považujú kartografickú generalizáciu za výlučne
tvorivý proces, ktorý nemožno automatizovať práve tak, ako hu-
dobnú, výtvarnú, slovesnú či inú tvorivú činnosť. Obávajú sa, že ak

by sa kartografická generalizácia poddala automatizovanému (po-
čítačovému) spracovaniu, bol by to dokaz zániku kartografie ako
vedy, tvorivej aktivity a znamenalo by to premenu kartografie na
rutinnú remeselnícku činnosť. Takýmto skeptikom treba odkázať,
aby zahodili svoje obavy. Počítačové riešenie niektorých etáp kar-
tografickej generalizácie neznamená neosobný, mechanický prístup,
naopak, smeruje k využitiu inteligentných program ov, ktoré sú
dokazom realizácie tvorivého myslenia pomocou počítačových
prostriedkov.

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

Bratislava

Informácia o tom, že Kartografická spoločnosť (KS) Slovenskej re-
publiky (SR) od svojho založenia (v roku 1993) každoročně vydává
svoju ročenku, bola uverejnená v Geodetickom a kartografickom ob-
zore, 86, 1998, č. 3, s. 71. Okrem charakteristiky ročenky a prehfadu
zamerania doterajších príspevkov bol tam uvedený aj obsah Karto-
grafických listov, 1997, č. 5.

V októbri 1998 vyšlo ďalšie číslo Kartografických listov s týmto
obsahom (v zátvorke sú uvedení autori):
- Národná a medzinárodná štandardizácia geografických názvov

(M. Kováčová),

- Státne hranice Slovenskej republiky (1. Blahunka, P. Slahor),

- Příprava tvorby nového topografického mapového díla Ceské re-
publiky (F. Miklošík, M. Rybanský),

- Zobrazenie tiažového poTa v okolí absolútneho gravimetrického
bodu Modra-Piesok (1. Janák),

- Transfomácia súradníc medzi geocentrickým súradnicovým systé-
mom a S-JTSK (J. Valko, L. Demčáková),

- Určenie polohy kartografického pólu pomocou vektorového sú-
činu dvoch vektorov (M. Vacula),

- Lokálne projektivne transformácie v tvorbe digitálneho modelu
územia (Z. Schneider, G. Kálnová),

- Mapový podklad, podklad mapy a mapová osnova (J. Pravda),

- Slovenská agentúra životného prostredia - prehrad mapovej tvorby
v rámci aplikácií GlS (N. Machková),

- Geografický projekt MGE ako informatický nástroj riešenia úloh
v GlS (E. Mičietová),

- Vzdialenostné a sieťové analýzy - analytické nástroje GlS (D. Ku-
sendová, M. Szabová),

- Mapové údaje v geoinformačných systémoch na správu technic-
kých sietí (1. Višňovcová),

- Zber digitálnych mapových údajov pre potreby geografického in-
formačného systému plynovodnej siete (J. Novák, M. Jakubíková),

- Varianty digitalizácie priestorových údajov (K. Husár),

- Stúdium kartografie na univerzitách v Bratislave (D. Kusendová,
J. Cižmár).

Ročenku dostávajú bezplatne členovia KS SR a účastníci semi-
nárov či konferencií, ktoré sa každoročně (spravidla v jesennom ob-
dobí) organizujú, respektíve spoluorganizujú s KS SR. Prípadní
záujemcovia o členstvo, alebo o ročenku sa možu obrátiť na Výkonný
výbor KS SR (predseda doc. Ing. J. Cižmár, CSc., z Katedry mapo-
vania a pozemkových úprav Stavebnej fakulty Slovenskej technic-
kej univerzity v Bratislave).

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

Bratislava
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Barabin, G. V.- Doroščenko, A. V.:Otázka řešení vyrovnání se špat-

nými podmínkami ve fotogrammetrii, s. 24-27.
Skripnjuk, V. V.: Specifikace pro automatizované vyhodnocení foto-

grammetrických snímků, s. 28-31.
Cvetkov, V. Ja.: Restaurování chybějících prvků kazaňského kostela
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Vostokova, A. V.- Tumel', N V.:Nová série ekologických map Ruska

(zamrzlé oblasti), s. 34-38.
Chomjakov, D. M.: Ekologické mapování pro řešení praktických

úkolů využití půdy a zemědělské chemie, s. 39-43.
Zurkin, f. G. - Cvetkov, V.Ja.: Mezinárodní konference ,,Metody dál-

kového průzkumu Země a technologie GPS pro kontrolu a dia-
gnostiku životního prostředí", s. 44-46.

Bugajevskij, Ju. L - Bugajevskaja, V. V.: Požadavky na programové
produkty používané pro využití půdy, s. 47-52.

Jurij Dmitrijevič Bulanže - 85 let, s. 53-54.
Teterin, G. N: Dvě databáze o historii geodézie, s. 54-56.
Fostikov, A. A.: Konstituční sjezd Asociace soukromých zeměměři-

čů, s. 57-58.
Puškarev, G. P. - Kupko, V. S.: Vědecko technická konference ,,Met-
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Ztianov, ND.: Od analýzy k provozu, s. 1-9.
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trických výstupech, s. 10-11. .
Jevstajjev, O. V. - Milič, V.N. - Karimov, R. G.: Zkušenosti s měře-
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Agapov, S. V.: Základy fotogrammetrického zabezpečení snímků,
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Trofimov, A. S. - Spiridonov, A f. - Kuznecova, T. V.: Typová data-
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Tolčeľnikova-Murri, S.A.: Zahájení mezinárodní konference na téma

"Problémy prostoru, času, pohybu", s. 14-16.
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Kapcjug, V. B.: Základna Pulkovské geodetické školy (přehled do-
kumentačních materiálů), s. 53-56.

Smimov, L. V.: Užitečný výzkum, s. 57.
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Agapov, S. V.: Geometrická konstrukce a analytické závislosti spo-
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Mikerov, V. I. - Gonin, G. B.: Technické možnosti a zvláštnosti di-

gitálních leteckých snímků, s. 34-39.
Samratov, U. D. - Kulešov, L. N - Porošina, L. N: Atlas půdy Ruska,

s.39-45.
Podšivalov, V. P. -Aldra Essa (Sýrie): Výběr geodetických projekcí

pro katastr, s. 45-48.
Teterin, G. N: Geodézie a vytváření pohledu na okolní svět, s. 48-51.
Valerie Georgijevna Selichanovičová - 80 let, s. 52.
Jurij Fedorovič Kuznecov - 60 let, s. 53.
Muller; F. (USA) - Tolčernikova-Murri, S. A. - Jurkina, M. I.: Me-

zinárodní konference na téma "Problémy prostoru, času, pohybu",
s.54-56.

Lisickij, D. V. - Tikunov, V.S.: InterKarto 3: GlS pro stabilní rozvoj
životního prostředí, s. 57-58.

Vladimir Ivanovič Bulanakov (nekrolog), s. 59.
Jurij Leonidovič Mokrousov (nekrolog), s. 60.

Hornovolžský aerogeodetický podnik - 5 let, s. 1-5.
Pobedinskij, G. G. aj.: Zkušenosti s použitím přijímačů GPS v pra-

cích Hornovolžského aerogeodetického podniku, s. 6-13.
Tolčel'nikova-Murri, S. A.: Hvězdná aberace a observace pohybů,
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Mašimov, M. M.: Geoid nebo kvasigeoid? (K publikované diskusi

M. I. Jurkinové v článku ,,Jedno určení geoidu, který se nejvíce
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Vizirov, Ju. V.: Přijímače GPS v základní geodetické síti železnič-
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triangulační sítě ze souřadnic fotografických bodů získaných me-
todou GPS, s. 30-34.

Vereščaka, T. V. - Mit'kova, I. v.: Ekologické mapování měst, s.
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Fostikov, A. A. aj.: vývoj měřických sítí pro rozdělení pozemků v ze-
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Jurij Dmitrijevič Bulanže (nekrolog), s. 56-58.
Smechova, A. Ch.: Zahraniční publikace, s. 58-59.
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kaspické oblasti, s. 29-34.
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Blahopřejeme jubilantovi, s. 57-58.
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viditelnosti, s. 19-20.

Maljavskij, B. K.: Displejový stereofotogrammetrický komplex Fo-
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Prezident ICA v Moskvě, s. 27-32.
18. konference Mezinárodní kartografické asociace, s. 32-34.
Doncov, A. v.: Principy systémového mapování zemních zdrojů
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Abalakov, A. D. aj.: Geoinformační zabezpečení a mapování ekolo-
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Krjukov, fu. A.: Digitální topografický základ katastru, s. 46-51.
Teterin, G. N: Nová epocha v geodézii a problémy s přípravou kádrů,
s.51-54.

Leonid Sergejevič Chrenov (90 let od data narození), s. 55-56.
Grigorašenko, I. A. - Mizin, A. M.: Nástavec k dalekohledu nive-
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D'jakov, B. N.: Hodnocení přesnosti protínání na ploše, s. 14-17.
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ZLligrajev, M. M.: Zkušenosti s použitím GPS při katastrální letecké
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Berger, C.-Biancale, R.-Ill, M.-Barlief, F.: Zlepšenie empirického
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