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Abstrakt

Spoločensko-ekonomické zmeny na Slovensku po roku 1989 poznačili aj vývoj v oblasti kartografi e a geoinformatiky. Zánik 
Slovenskej kartografi e, š. p., bol jedným z prvých prejavov novo sa formujúcich podmienok produkcie máp na Slovensku. 
Následne sa etablovali súkromné a akciové spoločnosti, ktoré nahradili dovtedajšie monopolné postavenie Slovenskej 
kartografi e, š. p. Rozvoj výskumných aktivít spojených s kartografi ou a geoinformatikou pokračoval aj po roku 1989 na 
vysokých školách, v Slovenskej akadémii vied, ako aj v rezortoch geodézie a kartografi e, životného prostredia a obrany. Nové 
podmienky umožnili slovenským pracoviskám zapojiť sa do rôznych celoeurópskych výskumných a mapovacích projektov. Nová 
spoločensko-ekonomická situácia ovplyvnila aj výučbu kartografi e a geoinformatiky na vysokých školách.

Development in the Field of Cartography and Geoinformatics in Slovakia during Last 20 Years

Summary

Socio-economic changes that took place in Slovakia after 1989 affected also the development in the fi eld of cartography and 
geoinformatics. Closure of the governmental company Slovak Cartography, SoE, was one of the fi rst signs of the forthcoming 
new conditions for the map production in Slovakia. The establishment of private and share-holding companies, which 
replaced the monopolised position of Slovak Cartography, SoE, followed. The development of research activities associated 
with cartography and geoinformatics continued even after 1989 at universities, at the Slovak Academy of Sciences as well as 
in the sectors of geodesy and cartography, environment and defence. New conditions also enabled to join varied European 
research and mapping projects for Slovak centres. The new socio-economic situation modifi ed the tuition of cartography and 
geoinformatics at universities.

Keywords:  research in cartography, map production, tuition of cartography

1. Úvod

Vývoj kartografi e prešiel na Slovensku po roku 1989 
výraznými zmenami. Neobyčajne rýchle napredovanie 
geoinformačných technológií poznačilo zber priestorových 
údajov, ich spracovanie a v konečnom dôsledku aj technológie 

vyhotovovania máp v klasickej papierovej, či digitálnej 
verzii, ako aj ich šírenie prostredníctvom webových služieb.

Možno sa stala zreteľnejšou aj prítomnosť máp v našom 
každodennom živote. Nachádzame ich čoraz častejšie v no-
vinách, časopisoch, v knihách, pomáhajú nám pri sprostred-
kovaní lokalizácie rôznych prírodných, či spoločenských 
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udalostí na televíznej obrazovke, sú súčasťou navigačných 
systémov v rôznych dopravných prostriedkoch a pod.

Spoločensko-ekonomické zmeny sa stali akcelerátorom 
naznačeného vývoja v oblasti kartografi e na Slovensku po 
roku 1989. Jeho súčasťou bol napr. zánik Slovenskej karto-
grafi e, š. p., ktorá zabezpečovala výrobu takmer všetkých 
druhov topografi ckých aj tematických máp pre civilnú sfé-
ru. Následne sa etablovali súkromné a akciové spoločnosti 
(napr. ESPRIT, s. r. o.; Mapa Slovakia, spol. s r. o.; Kartano-
va, s. r. o.; HAMAP a zahraničné subjekty STIEFEL, spol. s. 
r. o.; Freytag & Berndt, s. r. o.). Rozvoj výskumných aktivít 
spojených s kartografi ou a geoinformatikou pokračoval aj po 
roku 1989 na vysokých školách (najmä na Stavebnej fakul-
te Slovenskej technickej univerzity – SvF STU v Bratislave, 
Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského – PríF UK 
v Bratislave, Lesníckej fakulte – LF – Technickej univerzi-
ty – TU – vo Zvolene, Fakulte baníctva, ekológie, riadenia 
a geotechnológií – FBERG – TU v Košiciach a Fakulte hu-
manitných a prírodných vied Prešovskej univerzity – FHPV 
PU – v Prešove), v Geografi ckom ústave Slovenskej akadé-
mie vied (GÚ SAV) v Bratislave, ako aj v rezortoch geodézie 
a kartografi e, životného prostredia a obrany. Rýchlo sa vy-
tvorili nové podmienky umožňujúce zapojenie slovenských 
pracovísk do rôznych celoeurópskych mapovacích projek-
tov (napr. CORINE1) Land Cover – CLC) a iniciatív (napr. 
INSPIRE2)). Nová spoločensko-ekonomická situácia ovplyv-
nila aj výučbu kartografi e a geoinformatiky na vysokých ško-
lách (na SvF STU v Bratislave, PríF UK v Bratislave, LF TU 
vo Zvolene, FBERG TU v Košiciach a FHPV PU v Prešove). 

Cieľom príspevku je dokumentovať vývoj v oblasti karto-
grafi e a geoinformatiky na Slovensku za posledných 20 ro-
kov v nových spoločensko-ekonomických podmienkach po 
roku 1989.

2. Výroba máp

Vývoj v produkcii máp po roku 1989 môžeme dokumentovať 
a charakterizovať v troch oblastiach a v dvoch časových ob-
dobiach – v období 1989 až 2000 a po roku 2000. 

2 .1   Tvorba a  vydávanie  máp v rámci  š tá tneho 
mapového diela  š tá tnymi orgánmi

Vydávanie máp štátnymi orgánmi v rámci štátneho mapo-
vého diela (ŠMD)  v zmysle zákona Národnej rady Sloven-
skej republiky (SR) č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografi i 
v období 1989 až 2000 stagnovalo. Zostali zachované dve 
základné ŠMD – jedno pre civilnú sféru a druhé na potreby 
obrany štátu. Mapové dielo na potreby obrany štátu sa pre-
transformovalo do štandardov NATO3) so zachovaním vyjad-
rovacích prostriedkov slovenskej kartografi ckej školy.

V období po roku 2000 tvorba ŠMD prešla výraznými 
vývojovými zmenami. Pretransformovala sa do prostredia 
geoinformatiky a nadobudla podobu fungovania v štátnom 
informačnom systéme, v časti automatizovaný informačný 
systém geodézie, kartografi e a katastra a v jeho podmnoži-
ne Základná báza (ZB) geografi ckého informačného systé-

1)  Coordination of Information on the Environment – Koordinácia infor-
mácií o životnom prostredí. 

2)  Infrastructure for Spatial Information in Europe – Infraštruktúra pre 
priestorové informácie v Európe. 

3)  North Atlantic Treaty Organization – Organizácia Severoatlantického 
paktu. 

mu (GIS), kde tvorba ŠMD predstavuje jeden z výstupov. 
Po roku 2000 v ŠMD na potreby obrany štátu bola novým 
mapovaním a zberom informácií vytvorená veľmi podrobná 
„Centrálna priestorová databáza Vojenského informačného 
systému o území“ celého územia Slovenska, ako základňa 
pre produkciu vojenských máp v štandardoch NATO3) a pre 
poskytovanie účelových priestorových aplikácií v digitálnej 
forme. Toto riešenie predstavuje v súčasnosti vrcholné mož-
nosti kartografi e.

2 .2   Tvorba a  vydávanie  máp pre  verejnosť 
komerčnými alebo š tá tnymi kar tografickými 
spoločnosťami

V období 1989 až 2000 došlo k nebývalému rozvoju vydá-
vania máp pre verejnosť. Začatie vydavateľskej činnosti vo 
vtedajšom Vojenskom kartografi ckom ústave (VKÚ), štátny 
podnik, Harmanec, právnom predchodcovi terajšieho VKÚ, 
akciová spoločnosť, Harmanec, spôsobilo priam revolúciu vo 
vydávaní komerčných máp pre verejnosť. Do tohoto procesu 
sa postupne zapájali ďalšie privátne kartografi cké spoločnosti 
a spolu s dovozom máp renomovaných európskych kartogra-
fi ckých spoločností spôsobili doslova „boom“ na trhu karto-
grafi ckých výrobkov.

V tomto období boli vytvorené a vydané jedinečné a uce-
lené súbory atlasov a máp, z ktorých najvýznamnejšie sú:
• Edícia atlasov sveta.

Medzi najvýznamnejšie tituly tejto edície patria:
–  obnovené vydanie Vojenského zemepisného atlasu sveta,
– Rodinný atlas sveta,
– Školský atlas sveta.
• Edícia atlasov a máp na turistiku.

Bola vytvorená jedinečná edícia podrobných turistických 
máp v mierke 1:50 000 plošne pokrývajúcich celé územie 
Slovenska (63 kusov máp), ktoré potom boli spracované do 
formy atlasu s vymeniteľnými listami – Turistický atlas Slo-
venska [29] (obr. 1, pozri 2. str. obálky). 

Z časti územia Slovenska boli vytvorené a vydané podrob-
né turistické mapy v mierke 1:25 000, spracované tiež do for-
my atlasu s vymeniteľnými listami s názvom „TOP 10 oblastí 
turizmu Slovenska“. Zvlášť treba spomenúť „Súbor máp vy-
daných ako príloha k celoštátnemu denníku SME“ (6 turis-
tických máp), ktorý zvíťazil v kategórii turistických máp na 
medzinárodnej kartografi ckej výstave ICA4), konanej počas 
24. medzinárodnej kartografi ckej konferencie v Čile (15. až 
21. 11. 2009). Toto ocenenie ICA možno považovať za jeden 
z najvýraznejších úspechov mapovej tvorby na Slovensku.
• Edícia atlasu a máp na cykloturistiku.

Bola vytvorená ucelená edícia máp plošne pokrývajúca 
celé územie Slovenska s následným spracovaním aj do atla-
sovej formy. Veľmi cenné sú textové prílohy k mapám s po-
pisom jednotlivých cyklotrás, výškovými profi lmi, vyznače-
ním náročnosti trás a pod.
•  Edícia atlasov a máp zaujímavostí, pamiatok, aktivít a zá-

ľub.
Predstavuje súbor atlasov a máp na poznanie a voľný čas 

(hrady a zámky, kúpele a termálne kúpaliská, možnosti lyžo-
vania, možnosti trávenia voľného času a pod.).
• Edícia atlasov a máp miest. 

Predstavuje súbor atlasov a máp 68 miest SR s poskytnu-
tím potrebných informácií pre návštevníkov alebo obyvate-
ľov mesta.

4)  International Cartographic Association – Medzinárodná kartografi cká 
asociácia.
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• Edícia autoatlasov a automáp.
Najvýznamnejší titul tejto edície predstavuje Podrobný 

autoatlas Slovenskej republiky 1:100 000 [28], ktorý vydal 
VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec ako prvý autoatlas na 
svete v takejto mierke (obr. 2, pozri 2. str. obálky).
• Edícia atlasov a máp na potreby školy.

Predstavuje ucelený súbor zemepisných a dejepisných at-
lasov korešpondujúcich s učebnými osnovami školy a súbor 
nástenných prehľadných máp.
• Edícia nástenných reliéfnych máp.

Predstavuje súbor nástenných reliéfnych máp sveta, Euró-
py, Slovenska a časti územia Slovenska s reálnym vnímaním 
trojrozmernosti priestoru.

Po roku 2000 nastáva útlm vo vydávaní nových edícií 
a nových máp. Vydavatelia sa sústredili na udržanie vy-
daných edícií v aktuálnom stave, nastala stagnácia na trhu 
kartografi ckých výrobkov. Úsilie sa presunulo na využívanie 
informačných technológií a prípravu údajov pre mobilnú na-
vigáciu a komunikáciu.

Napriek tomuto trendu v období po roku 2000 bolo vy-
daných niekoľko významných kartografi ckých diel, medzi 
ktoré patria najmä:
– Atlas krajiny Slovenskej republiky,
–  Atlas obyvateľstva Slovenska [27] a Demografi cká analýza 

Slovenska [11], (obr. 3a a 3b, pozri 2. str. obálky),
– Lexikón krajín sveta,
– ďalšie účelové komerčné kartografi cké výrobky.

2.3 Príprava údajov pre  GIS

V období rokov 1989 až 2000 bol badateľný vznik a etablo-
vanie sa nových spoločností zameraných na prípravu údajov 
pre GIS. Po roku 2000 nastal ich razantný nástup a preberanie 
vedúceho postavenia v oblasti kartografi e na úkor tradičných 
kartografi ckých spoločností. Činnosť týchto spoločností sa 
orientovala na tvorbu a poskytovanie údajov na potreby:
– tvorby štátneho informačného systému,
– budovania systémov pre mobilnú komunikáciu,
– budovania systémov pre mobilnú navigáciu,
–  budovania systémov pre energetické a plynárenské podni-

ky,
–  budovania ďalších účelových informačných systémov orien-

tovaných na využívanie priestorových informácií.

3. Výskum v oblasti kartografi e a geoinformatiky

Po roku 1989 sa nové politické a ekonomické podmienky 
odrazili aj v odlišných formách organizácie vedeckovýskum-
nej činnosti, a to najmä riešením vedeckých projektov a ich 
fi nančnou podporou prostredníctvom grantového systému, 
ako aj otvorením možností spolupráce na riešení medziná-
rodných projektov (napr. v rámci programu PHARE5), inicia-
tív INSPIRE, GMES6) a pod.).

3 .1  Histor icko-kartografický výskum

Výskumné aktivity spojené s hľadaním odpovede na otázky 
kedy a prečo vzniklo pôdorysné zobrazovanie povrchu Zeme 

5)  Poland and Hungary Aid for Restructuring of the Economy – Európsky 
program pomoci pre hospodársku reštrukturalizáciu. 

6)  Global Monitoring for Environment and Security – Globálne monito-
rovanie životného prostredia a bezpečnosti. 

sú iniciované v článku [15] a súvisia s analýzami náčrtu kra-
jiny v okolí Pavlova (južná Morava) na mamutom kle. Táto 
kresba je v [15] charakterizovaná ako najstaršia mapa a jej 
vznik sa datuje do obdobia pred 27 000 až 25 000 rokmi.

Vedecké konferencie Historické mapy, ktoré usporadúva 
Kartografi cká spoločnosť SR spravidla v 4-ročných interva-
loch (posledná sa uskutočnila v roku 2009), sú venované naj-
mä výskumnej historicko-kartografi ckej tematike, s dôrazom 
na hodnotenie historických máp ako súčasti kultúrneho de-
dičstva Slovenska, ale aj z hľadiska ich využitia pri výskume 
súčasnej krajiny. Z týchto konferencií sú publikované zbor-
níky referátov (doteraz boli vydané 4).

3 .2  Terminológia

Výskumné aktivity v kartografi ckej terminológii na Sloven-
sku sú výstižne charakterizované v článku [21]. V ňom sa 
konštatuje, že: „Kartografi a sa nachádza v štádiu, keď je nie-
len vhodné, ale aj žiaduce sumarizovať jej poznatky vo vhod-
nej a prehľadnej forme. Dôvodov na to je niekoľko, ale azda 
najdôležitejší vyplýva z faktu, že vzhľadom na novodobý 
rozvoj, v ktorom začínajú dominovať počítačové technológie 
spracovania máp, uzatvára sa obdobie vývinu kartografi e, 
ktoré možno zjednodušene nazvať klasickým“. J. Pravda [21] 
považuje v kartografi i za najvýraznejší a najvýrečnejší prí-
znak klasiky ručné (rukopisné) spôsoby vyhotovovania máp 
a celú poznatkovú nadstavbu, ktorá sa vytvorila nad týmto 
základom. Poznatky dosiahnuté v oblasti výskumných aktivít 
spojených s terminológiou vyústili do vydania významných 
publikácií: Terminologický slovník geodézie, kartografi e 
a katastra [25] a Stručný lexikón kartografi e [23] (obr. 4 a 5, 
pozri 2. str. obálky). V tomto kontexte treba spomenúť aj akti-
vity viacerých odborníkov z oblasti geoinformatiky, spojené 
s unifi káciou prekladov termínov a defi nícií v normách ISO7), 
aby sa aspoň do určitej miery predišlo živelnému používaniu 
ich nevhodných prekladov [22]. 

3 .3  Jazyková koncepcia  mapy

Koncepčný prístup nazývaný mapový jazyk [16], [17] bol za-
ložený na predpoklade, že kartografi cké vyjadrovanie možno 
opísať a vysvetliť štruktúrovaným systémom mapového jazy-
ka, ktorý sa skladá zo štyroch rovín: mapovej signiky, mapo-
vej morfografi e, mapovej syntaxe a mapovej štylistiky.
•  Mapová signika sa zaoberá defi novaním mapového znaku, 

klasifi káciou mapových znakov, zhromažďovaním (tezau-
ráciou) mapových znakov a vyhotovovaním prehľadov zna-
kovej zásoby mapového jazyka.

•  Mapová morfografi a sa zaoberá znakotvorbou – konštruo-
vaním mapových znakov chápaných ako mapové syntag-
my (grafi cko-významových zloženín). Mapová syntagma 
pozostáva z mapových morfém (prípadne aj z morfov), 
a tie zasa z mapových grafém. Zložená mapová syntagma 
je synsyntagma. Pri skladaní (konštrukcii) mapových syn-
syntagiem, syntagiem, morfém a grafém sa používajú tieto 
morfografi cké operácie (pravidlá, postupy): združovanie 
(konsociácia), skladanie, usporiadanie a rozkladanie, spoje-
nie (konexácia), afi xácia, otočenie, prevrátenie a vyplňova-
nie, vzorkovanie a rastrovanie, sfarbenie a zmena rozmerov. 
Časom sa môžu zistiť aj ďalšie morfografi cké operácie.

•  Mapová syntax sa zaoberá skladbou mapy ako syntaktické-

7)  International Organization for Standardization – Medzinárodná orga-
nizácia pre normalizáciu.
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ho celku, pričom sa rozoznávajú štyri druhy mapovej synta-
xe: typizačná, komponentná, stratigrafi cká a kompozičná. 

•  Mapová štylistika sa zaoberá štýlom máp. Mapový štýl je 
súbor charakteristických čŕt mapy a zakladá sa na cieľave-
domom výbere mapových štylém. Mapovou štylémou je 
každý (grafi cký) prvok, komponent alebo komplex mapy. 
Mapové štýly sa delia na tri skupiny štýlov: historické, sú-
časné a individuálne až regionálne mapové štýly, pričom 
v každej skupine sa vyčleňujú jednotlivé štýly a v ich rámci 
aj štýlové varianty.

3.4 Kartografické modelovanie  georel iéfu 

Georeliéf a jeho štruktúrne morfometrické polia boli predme-
tom štúdia a modelovania z rôznych hľadísk v mnohých prí-
rodovedných a technických disciplínach, ako aj v projekčnej, 
technickej a vojenskej praxi. Poznávanie rôznych aspektov 
georeliéfu súviselo s analýzou a hodnotením jeho vplyvu na 
priestorovú diferenciáciu jednotlivých zložiek krajiny, a tiež 
procesov v nej prebiehajúcich, či na sféry ľudskej činnosti 
v priestore a pod. Podstatnú časť výsledkov dosiahnutých 
v tejto oblasti prezentuje monografi a [9].

3 .5  Tvorba máp na báze údajov CLC

Mapy predstavujú jeden z možných výstupov z bázy údajov 
CLC, okrem ostatných grafi ckých výstupov (grafov, diagra-
mov, schém a pod.), ale aj číselných (štatistických, vrátane 
analýz), tabuľkových, prípadne verbálnych výstupov [20]. 
Metodológia tvorby týchto máp vypracovaná na GÚ SAV 
vychádza z princípu, že triedam prvej úrovne CLC sa pri-

raďujú príslušné farby a konkrétnym triedam krajinnej po-
krývky sa priraďujú grafi cké štruktúry (grafi cké vzorky, resp. 
asociatívne vzorky) na základe princípu asociatívnosti [1], 
[2], [3], [19], [20] (obr. 6). Tieto mapy sú využiteľné ako vý-
znamné podklady na environmentálne, krajinno-ekologické, 
biologické (fl oristické a zoologické), plánovacie, ochranár-
ske a ďalšie ciele.

V rámci projektu CLC bola vypracovaná aj legenda a defi -
nície tried krajinnej pokrývky v mierke 1:50 000 pre krajiny 
programu PHARE5) [4]. Údaje CLC boli použité aj v proce-
se identifi kácie a mapovej prezentácie zmien krajinnej po-
krývky Slovenska a sú publikované v atlase Land Use/Cover 
Changes in Selected Regions in the World [5], [6], [7], [13], 
[14]. 

Do tejto časti možno zaradiť aj aktivity orientované na 
tvorbu digitálnej ortofotosnímky, ktorá poskytuje cenné in-
formácie pre mapovanie objektov krajiny [8].

3 .6  Metódy mapového vyjadrovania

Ďalšia dôležitá oblasť výskumu, ktorej sa venovala pozor-
nosť, súvisí s metódami mapového vyjadrovania. Ich prehľad 
poskytuje monografi cká štúdia [24]. V nej je charakterizo-
vaných okolo 150 spôsobov mapového vyjadrovania. Taký-
to prehľad absentoval nielen v domácej, ale aj v zahraničnej 
geografi ckej a kartografi ckej literatúre.

3 .7  Čítanie  máp

Uskutočnené výskumné aktivity prispeli k rozvoju pozná-
vacej (kognitívnej) koncepcie kartografi e prostredníctvom 

Obr. 6 Ukážka z mapy krajinnej pokrývky CLC územia Zvolen-Detva-Krupina v mierke 1:100 000 [19]
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experimentov čítania máp, t. j. vnímania a chápania toho, 
čo je na nich vyjadrené pomocou znakov. Z analýzy pred-
bežných výsledkov vyplynulo, že z mapy možno zístiť asi 
80 % poznatkov priamo, pričom najpočetnejšie sú poznatky 
týkajúce sa polohy, množstva a smeru. Asi 20 % poznatkov 
z máp možno získať vo forme logických záverov, pričom tre-
ba vziať do úvahy vplyv rôznych faktorov (napr. vek, kva-
lifi káciu, skúsenosti a pod.) na ich početnosť a sémantickú 
stránku [18].

3 .8   Výskumné akt ivi ty  v  lesníctve, 
v  poľnohospodárstve a  v  oblast i  ž ivotného 
prostredia

Z projektov súvisiacich s kartografi ou a geoinformatikou 
sa na TU vo Zvolene riešili projekty „Metódy na zisťovanie 
a spracovanie informácií o stave lesa pre lesnícke mapovanie 
s tvorbou digitálnych databáz“ a „Modelovanie a simulácia 
požiarov“. V rámci krátkodobých hospodárskych zmlúv boli 
v poslednom období riešené napr. projekty súvisiace s od-
straňovaním následkov veternej kalamity vo Vysokých Tat-
rách v roku 2004, bilancie zdrojov biomasy pre teplárne vo 
Zvolene a v Košiciach, či koncepcia GIS spojená s aktuali-

záciou cestnej siete a sprístupňovaním lesných porastov pre 
podnik Lesy SR, štátny podnik, Banská Bystrica.

TU vo Zvolene spolu s Mendelovou zemědělskou a lesnic-
kou univerzitou v Brně pôsobia na základe zmluvy s Clark 
University Worcester, USA, ako Idrisi Resource Center 
(IRC) pre Českú republiku (ČR) a SR. Okrem spracovania 
viacerých študijných materiálov je mimoriadnym prínosom 
IRC spracovanie celého používateľského prostredia systému 
Idrisi, verzia 2.0 a systému „on line“ pomoci v slovenskom 
jazyku. Tieto sa úspešne použili vo výučbe aj na ďalších uni-
verzitách v ČR a SR. Činnosť IRC je nekomerčná, nezisková, 
založená na dobrovoľnej práci členov. Mimoriadny význam 
majú každoročné stretnutia používateľov systému Idrisi, kto-
ré sú v poslednom období spájané s tematickými seminármi 
orientovanými na rôzne oblasti geoinformatiky.

V Národnom lesníckom centre – Lesníckom výskumnom 
ústave Zvolen sú riešené na báze satelitných údajov projekty 
súvisiace s hodnotením poškodenia smrekových lesov, ako aj 
monitorovanie zdravotného stavu lesov na Slovensku a vy-
užívanie geoinformačných technológií v lesníctve [10].

Aktivity Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany 
pôdy v Bratislave v oblasti geoinformatiky sú orientované 
na kontrolu dotácií a prognózovanie úrod (regionálnu in-
ventarizáciu a monitorovanie podmienok na rast poľnohos-

Obr. 7 Štruktúra ZB GIS [12]
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podárskych plodín, najmä v kontexte „Integrovaného admi-
nistratívneho a kontrolného systému“ – IACS – Integrated 
Administrative and Control System) na báze satelitných úda-
jov [10].

Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bys-
trici sa pri využívaní satelitných údajov a geoinformačných 
technológií sústreďuje v poslednom období najmä na mapo-
vanie krajinnej pokrývky, jej zmien a ich verifi káciu (http://
www.sazp.sk/DPZ), priestorové modelovanie, služby glo-
bálnych polohových systémov a na celoeurópsku iniciatívu 
GMES [10].

3 .9  Zber  údajov

Nevyhnutnou podmienkou realizácie výskumných aktivít 
v oblasti kartografi e a geoinformatiky, ako aj spracovania 
máp digitálnymi technológiami je existencia vstupných úda-
jov v digitálnej forme. Tieto možno získať metódami geode-
tickými, fotogrametrickými alebo prevodom analógových 
(mapových) podkladov do digitálnej formy.

V zmysle legislatívnych predpisov je Úrad geodézie, kar-
tografi e a katastra (ÚGKK) SR vlastníkom a poskytovateľom 
vstupných topografi ckých podkladov v podmienkach SR. 
Problematikou tvorby priestorovej bázy údajov v digitálnej 
forme sa ÚGKK SR zaoberá takmer 20 rokov. Nesmelé po-
kusy tvorby bázy údajov sa postupne spresňovali a nakoniec 
bola v roku 2002 spracovaná „Koncepcia tvorby, aktualizácie 
a správy ZB GIS do roku 2005“ (obr. 7). V rámci nej boli 
stanovené tieto ciele [12]:
–  ZB GIS vytvoriť ako priestorovú objektovo orientovanú 

bázu údajov v ETRS 89 (Európsky terestrický referenčný 
systém 1989) a v EVRS (Európsky vertikálny referenčný 
systém) 2000, s úrovňou obsahovej podrobnosti zodpo-
vedajúcou Základnej mape SR 1:10 000, vyhodnotením 
leteckých meračských snímok digitálnou fotogrametriou 

v trojrozmernom prostredí, vrátane základnej atribútovej 
bázy údajov. To všetko v akceptovateľnom časovom hori-
zonte, vytvorením troch komponentov, ktorými sú: digitál-
ny vektorový model reliéfu, digitálny vektorový polohopis 
a digitálna spojitá ortofotomapa.

–  Udržiavať aktuálny obsah ZB GIS podľa katalógu tried 
objektov (jeho štruktúra je na obr. 8) v distribuovanom 
systéme bázy údajov, v súlade s rozvojom technických 
a programových prostriedkov a opodstatnených požiada-
viek používateľov. 

–  Budovať z obsahového a funkčného hľadiska otvorenú ZB 
GIS, ktorá umožní kombináciu údajov ZB GIS s údajmi 
tematických informačných systémov.

–  Dosiahnuť technickú a údajovú kompatibilitu podporujúcu 
vzájomnú výmenu informácií sformulovaním a vyhláse-
ním štandardov štátneho informačného systému.

–  Prevziať bázu údajov štandardizovaných geografi ckých 
názvov a Štátnej priestorovej siete.

–  Informovať používateľov o existujúcich výstupoch, ich ob-
sahu, charakteristikách a kvalite na internete.

–  Poskytovať prostredníctvom internetu a iných prístupových 
komunikačných zariadení výstupy zo ZB GIS.

–  V rámci aktívnej marketingovej politiky poskytovať výstu-
py na domáce, európske, resp. svetové trhy.
Časť z týchto koncepčných zámerov sa podarilo zrealizo-

vať do roku 2010, a to predovšetkým zozbierať údaje z úze-
mia celej SR vďaka spolupráci rezortu geodézie, kartografi e 
a katastra s rezortom obrany.  Uskutočnenie koncepčných zá-
merov prispieva aj k implementácii smernice INSPIRE a rea-
lizácii projektov EuroGeographics – EuroBoundaryMap, 
EuroGlobalMap a EuroRegionalMap.

4. Výučba v oblasti kartografi e a geoinformatiky

Novým prvkom, ktorý prispel k inovácii výučby kartografi e 
a geoinformatiky, bolo zavedenie spoločného medziodboro-
vého štúdia geografi e a kartografi e na SvF STU v Bratislave 
a na PríF UK v Bratislave v školských rokoch 1994/95 až 
2004/05. Súčasná výučba kartografi e a geoinformatiky sa 
uskutočňuje prostredníctvom dvoch základných modelov:
–  technického – s geodeticko-topografi cko-technickým zame-

raním výučby,
–  prírodovedného – s geografi cko-tematickým zameraním.

Absolvent prvého modelu získava titul Ing. geodet-karto-
graf na univerzite technického zamerania, absolvent druhého 
modelu získava titul Mgr. geograf-kartograf na prírodoved-
ne orientovanej univerzite. S rozvojom geoinformačných 
technológií, počítačovej kartografi e a diaľkového prieskumu 
Zeme (DPZ), ktoré ovplyvňujú súčasnú kartografi u, dochá-
dza ku konvergencii kartografi ckých modelov, ktoré sa prelí-
najú s modelmi geoinformačnými.

Aplikácia výučby prvého modelu kartografi e a geoinfor-
matiky sa realizuje hlavne na SvF STU v Bratislave, LF a Fa-
kulte ekológie a environmentalistiky (FEE) TU vo Zvolene 
a FBERG TU v Košiciach. Študijné programy na SvF STU 
sú zamerané na tvorbu a spracovanie kartografi ckých diel 
máp veľkých a stredných mierok fyzickogeografi ckých a te-
matických. LF a FEE TU vo Zvolene majú študijné programy 
zamerané na zber údajov pomocou fotogrametrických metód, 
metód DPZ, ich vyhodnotenie a následnú tvorbu lesníckych 
tematických máp. Na tieto aktivity využívajú laboratórium 
GIS a DPZ, vybudované v rámci projektu TEMPUS (v roku 
1995) s názvom „Výučba GIS a DPZ na stredoslovenských 
univerzitách“. Na riešení tohto projektu participovali okrem 

Obr. 8 Štruktúra katalógu tried objektov ZB GIS [26] podľa 
DIGEST (Digital Geographic Information Exchange Stan-
dard – štandard na podporu výmeny digitálnych geografi c-
kých informácií), ktorý je medzinárodným výmenným štan-
dardom a bol vytvorený na prevod DGI (Digital Geographic 
Information – digitálnych geografi ckých informácií) medzi 
GIS. FACC (Feature Attribute Coding Catalogue) – katalóg 
kódovania objektov a ich vlastností.
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LF a FEE TU vo Zvolene aj Univerzita Mateja Bela (UMB) 
v Banskej Bystrici, Wageningen Agricultural University vo 
Wageningene (Holandsko) a Swedish Space Corporation 
v Kirune (Švédsko). Na FBERG TU v Košiciach je štúdium 
v oblasti geoinformatiky zamerané na tvorbu informačnej 
bázy údajov pre povrchové meračské mapové diela, bansko-
meračské mapové diela, kataster nehnuteľností, pozemkové 
úpravy a urbanizmus.

Druhý model výučby kartografi e a geoinformatiky je reali-
zovaný v prevažnej miere na PríF UK v Bratislave, čiastočne 
na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici a FHPV 
PU v Prešove. Študijné programy sú orientované na tvorbu 
a spracovanie fyzickogeografi ckých máp malých mierok 
a tvorbu báz údajov GIS.

5. Záver

Vývoj kartografi e a geoinformatiky na Slovensku za posled-
ných 20 rokov poznačili tri základné fenomény:
–  vplyvom spoločensko-ekonomických zmien sa zmenili pod-

mienky produkcie máp (zánik Slovenskej kartografi e, š. p., 
dovtedajšieho výrobcu takmer všetkých druhov topografi c-
kých a tematických máp pre civilnú sféru; etablovanie sú-
kromných a akciových spoločností, napr. ESPRIT, s. r. o.; 
Mapa Slovakia, spol. s r. o.; Kartanova, s. r. o.; HAMAP,  
ako aj vstup zahraničných subjektov, napr. STIEFEL,  spol. 
s r. o.; Freytag & Berndt, s. r. o.),

–  organizácia vedeckovýskumnej činnosti prešla zo štátneho 
plánu základného výskumu na riešenie vedeckých projek-
tov fi nančne podporovaných grantovým systémom a záro-
veň s možnosťou participácie na riešení medzinárodných 
aktivít, napr. INSPIRE, CORINE, IACS, GMES a pod.,

–  výučba kartografi e a geoinformatiky sa koncentrovala do 
dvoch základných modelov – technického (geodeticko-to-
pografi cko-technické zameranie) a prírodovedného (geo-
grafi cko-tematické zameranie).

Štúdia je jedným z výstupov dosiahnutých riešením vedec-
kých projektov č. 2-00018-10 „Časovo-priestorová analýza 
využívania krajiny: hodnotenie dynamiky zmien, fragmen-
tácie a stability aplikáciou dátových vrstiev CORINE Land 
Cover“ na GÚ SAV a č. 1/0894/10 „Protipovodňová ochrana 
sídelných oblastí Slovenska“ na Katedre mapovania a po-
zemkových úprav SvF STU za podpory grantovej agentúry 
VEGA v rokoch 2010 a 2011. 
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1. Úvod

V roce 2007 vypsal Zeměměřický úřad (ZÚ) veřejnou zakáz-
ku na vybudování nového Informačního systému státního 
mapového díla – IS SMD (v průběhu implementace byl 
původní název „Informační systém kartografi e“ změněn na 
stávající název). Důvodem vybudování nového systému byly 
především dvě skutečnosti. Stávající systém [1], [3] na plat-
formě MicroStation byl již zastaralý a především softwarová 
nadstavba GIS Offi ce (projekty MGE) přestala být výrobcem 
podporována. To byly klíčové podněty, které vedly k vypsání 
veřejné soutěže na vytvoření nového systému. Ze čtyř ucha-
zečů byla jako vítězná vybrána společnost T-MAPY, spol. s r.
o., která navrhla řešení na platformě produktů Esri s nadstav-
bou CPS eXpress.

Již při přípravě zadávací dokumentace byly kladeny na 
nový systém vysoké požadavky [4] ve snaze vybudovat 
novou kartografi ckou linku, kde se uplatní nejnovější tren-
dy moderní kartografi e, která by snesla srovnání s jinými 
vyspělými systémy západní Evropy, především švýcar-
ským Swisstopo. Klíčové požadavky proto byly následu-
jící [4]:
•  Zachování přímé vazby na zdrojové databáze ZABAGED® 

a Geonames. S tím souvisel i požadavek na aktualizaci for-
mou změnových vět.

•  Možnost zpracování kombinovaných mapových výstupů 
jak z vlastních, tak externích dat.

•  Uložení dat pro několik mapových děl v jedné bezešvé data-
bázi s použitím vícenásobné reprezentace jednou uložené-
ho prvku.

•  Samotné kartografi cké zpracování nesmí deformovat geo-
metrii vstupních dat, ale využívat kartografi ckých reprezen-
tací.

•  Zachování kvality tiskových a rastrových výstupů a mapo-
vého obsahu.

Informační systém 
státního mapového díla 
Zeměměřického úřadu
(084.3)004.4:371.673:528.9

RNDr. Ing. Michal Traurig,
Zeměměřický úřad, Praha,

Mgr. Jan Langr,
T-MAPY, spol. s r. o.

Abstrakt

V roce 2010 zahájil Zeměměřický úřad tvorbu základních map středních měřítek v novém Informačním systému státního 
mapového díla. Příprava tohoto systému trvala téměř tři roky a Zeměměřický úřad jej vyvíjel ve spolupráci se společností 
T-MAPY, spol. s r. o. Původní technologie zpracování státního mapového díla v měřítkové řadě 1:10 000 až 1:100 000 
byla nahrazena zcela novou technologií vyvinutou na platformě ArcGIS. Tato nová technologie umožní efektivněji vytvářet 
a aktualizovat mapy a pružně defi novat nové mapové produkty.

Information System of the State Map Series in Land Survey Offi ce

Summary

In 2010, Land Survey Offi ce launched the production of medium-scale base maps based on the new Information System of State 
Map Series. The system was being developed nearly for three years in cooperation with the private company T-MAPY, s r. o. 
Previous technology of state map series production in scales varied from 1:10 000 to 1:100 000 was replaced by completely 
new one developed on Esri ArcGIS platform. The new technology allows creating and updating maps more effectively and 
fl exibly defi ning new map products.

Keywords: medium-scale base maps, ArcGIS platform, spatial data, map creation and updating

2. Koncept řešení

Základem dodaného řešení [2] je know-how (pracovní postu-
py, procesy, technologie) dodavatele v oblasti digitální kar-
tografi e podpořené technologiemi světových dodavatelů. 
Koncepce použitých technologií pro technologické řešení 
IS SMD je postavena primárně na technologiích společnosti 
Esri s využitím vysoké přidané hodnoty aplikačního software 
CPS eXpress společnosti T-Kartor Sweden AB. Prostorová 
data jsou uložena v databázi Oracle v datovém modelu Esri 
Geodatabase. Souborový způsob uložení dat byl nahrazen 
bezešvými databázemi, které byly naplněny migrací stávají-
cích dat nebo odvozením ze zdrojových databází. Data jsou 
editována v prostředí ArcGIS Desktop víceuživatelským 
způsobem ve změnových řízeních v on-line režimu dlouhých 
optimistických transakcí na verzované databázi. Duplicita 
kartografi ckých dat je minimalizována použitím kartografi c-
kých reprezentací v modelu Esri Geodatabase. Aktualizace 
dat je řešena na základě detekovaných změn ve zdrojových 
databázích. To umožňuje udržovat databáze informací v co 
nejaktuálnějším stavu a s podporou kartografi cké nadstavby 
CPS eXpress pružně vytvářet mapové výstupy. Prostřednic-
tvím aplikace Workfl ow Manager je možné efektivně pláno-
vat, řídit, kontrolovat a vyhodnocovat celý produkční proces, 
na němž se podílí cca 70 zaměstnanců ve dvousměnném pro-
vozu na dvou geografi cky odloučených pracovištích (Sedl-
čany, Praha). Bezpečnost systému je kromě jiného zajištěna 
i zařazením pracovníků do skupin a přidělením rolí se speci-
fi ckými přístupovými oprávněními.

Cílem realizovaného systému je udržet kartografi cké repre-
zentace všech spravovaných mapových děl v rámci IS SMD 
v aktuálním stavu, aby platnou a aktuální podobu těchto děl 
bylo možno poskytovat všem uživatelům státního mapového 
díla, ať už formou tištěných map, poskytování digitálních dat 
či mapových služeb. IS SMD je navržen tak, aby byl dosta-
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tečně pružný a dokázal se přizpůsobit procesům správy zdro-
jových databází či požadavkům na výstupy ze systému.

3. Architektura řešení

IS SMD je vytvořen [2] s použitím vícevrstvé architektury, 
která zajišťuje optimální rozložení výkonu mezi datovým 
úložištěm, aplikační a prezentační vrstvou. Aplikační server 
má v navržené architektuře systému důležitou roli. Je zde 
implementována většina funkčnosti aplikačního programo-
vého vybavení, tj. vlastní business logika systému. Servero-
vou část obsluhují dva databázové servery fyzicky umístěné 
na pracovišti v Sedlčanech, přičemž jeden slouží i jako ser-
ver aplikační. Všechna klientská pracoviště jsou plně zamě-
nitelná. Stěžejním softwarovým vybavením klientské části 
systému je kombinace produktů ArcGIS Desktop a CPS 
eXpress, přičemž sada dostupných funkcí v obou aplikacích 
je odvislá od typu aktuálně použité licence, případně role, 
kterou má aktuálně přihlášený uživatel v systému přidělenu. 
Komunikace mezi pracovišti probíhá po síti WAN (Wide 
Area Network) o rychlosti 8 MB/sec.

3.1 Správa dat

Prvním významným pilířem systému je datový model Esri 
Geodatabase, který umožňuje k jednomu prvku v databá-
zi uložit více kartografi ckých reprezentací (např. pro různá 
měřítka či tematické nadstavby), čímž není nutné vícenásob-
né uložení prvků v databázi. Rovněž je umožněno aplikování 
nadefi novaných kartografi ckých pravidel pro celé skupiny 
prvků a individuální úpravy geometrie a kartografi ckého 
vyjádření jednotlivých prvků formou výjimek z defi nova-
ných pravidel.

Druhým pilířem je robustní databázové řešení Oracle Spa-
tial, které zajišťuje efektivní správu rozsáhlých databází. To 
umožňuje práci s bezešvou kartografi ckou databází pro úze-
mí celé České republiky (ČR) a její aktualizaci na základě 
detekce změn ve zdrojových databázích.

3.2 Produkční  systém

Třetím pilířem je produkční systém, který je postaven na 
technologiích ArcGIS Desktop a CPS eXpress. Správa dat je 
realizována ve změnových řízeních klienty ArcGIS Desktop, 
které přistupují do verzované Esri Geodatabase prostřednic-
tvím middleware ArcSDE v režimu direct connect. Editační 
činnosti jsou realizovány konkurenční editací v pracovních 
verzích v režimu dlouhých optimistických transakcí, což 
umožňuje v rámci defi novaných pracovních postupů realizo-
vat rozsáhlé úpravy v trvání dnů i týdnů bez nutnosti znepří-
stupnění či omezení přístupu k editovaným prvkům v data-
bázi. Aplikace ArcGIS Desktop nabízí nástroje na řešení 
případných konfl iktů, které při konkurenční editaci mohou 
vzniknout. Po zjištění a vyřešení konfl iktů mohou být prove-
dené změny promítnuty z pracovní verze do produkční verze 
databáze (označena jako Default).

Mapové výstupy jsou realizovány v prostředí CPS eXpress, 
které je kartografi ckým rozšířením produktu ArcGIS Desk-
top. CPS eXpress využívá principu databázově řízené karto-
grafi e (database driven cartography), kdy jsou pro jednotlivá 
mapová díla defi novány mapové produkty a mapové série. 
Mapová kompozice konkrétního mapového listu je vytvo-

řena automaticky na podkladě připravené šablony a údajů 
dynamické povahy, které jsou získávány z atributů indexní 
mapové vrstvy nebo externího datového zdroje. CPS eXpress 
umožňuje kartografovi navrhnout kompletní návrh mapové-
ho díla, který bude uchován jako šablona v databázi CPS 
Rulebase. V ní jsou uloženy všechny potřebné informace, 
aby bylo možné parametricky generovat jednotlivé mapy, 
mapové listy rozsáhlých mapových děl či atlasové stránky 
automatickým způsobem bez nutnosti manuálních zásahů 
a úprav. Data jsou vždy přímo čtena z datových zdrojů, ne-
jsou třeba žádné pomocné grafi cké soubory.

3.3 Řídící  systém

Posledním pilířem systému je řídicí systém Workfl ow Mana-
ger, který umožňuje plánovat, řídit a vyhodnocovat produkč-
ní proces. Prostřednictvím tohoto nástroje je možné efektiv-
ně stanovovat priority zpracování jednotlivých lokalit území 
ČR a následně na nich defi novat změnová řízení a přiřazo-
vat je konkrétním pracovníkům nebo jejich skupinám pod-
le obtížnosti a dalších atributů. Sledování a řízení vlastního 
procesu realizace změnových řízení je podporováno řadou 
kontrolních mechanismů. Řídící systém Workfl ow Manager 
je plně integrován s produkčním systémem postaveným nad 
technologiemi ArcGIS.

3.4 Integrace komponent  do funkčního celku

IS SMD integruje uvedené technologické části do jediného 
funkčního celku. Aplikace ArcGIS Desktop, CPS eXpress 
a Workfl ow Manager jsou doplněny sadou nástrojů pro pod-
poru editace a službami pro výstupy. Systém je otevřený 
a je možné ho konfi gurovat a dále rozšiřovat uživatelskými 
nástroji a funkcemi.

V rámci podpory editace byla vyvinuta sada specifi ckých 
nástrojů zpřístupněných formou nástrojových lišt v prostře-
dí ArcMap, které usnadňují práci ve změnových řízeních. 
Tyto nástroje umožňují žádat o přidělení nového změnového 
řízení, načítat přidělená změnová řízení, pracovat s fázemi 
změnových řízení, spouštět jednotlivé analytické a editační 
nástroje. Nástroje pro práci se změnovými řízeními sdílejí 
data s aplikací Workfl ow Manager. To umožnuje uživateli 
automaticky otevřít příslušný mapový dokument s daty při-
dělené pracovní verze a lokalizací na defi nované území. Pro 
řešení vybraných administračních úloh je připravena samo-
statná množina nástrojů.

Vzhledem k omezením standardního exportéru ArcMap 
do formátů EPS a PDF byly vyvinuty serverové služby pro 
výstupy, které zajišťují konverzi souborů EPS do PDF, binár-
ních či kompozitních georeferencovaných rastrových sou-
borů. Vstupem jsou soubory formátu EPS exportované 
z CPS eXpress. Monitorovací služby provádí monitoring 
adresářové struktury souborového systému, kam jsou expor-
továny mapy ve formátu EPS, a spouští exportní služby. Pří-
stupová oprávnění k jednotlivým službám a vytvořeným 
výstupům jsou defi nována na úrovni souborového systému. 
Nastavení konverze je řízeno konfi guračním souborem for-
mátu XML, v kterém lze nakonfi gurovat úpravy nastavení 
barev, nastavení průhledností nebo přetisků či podporu pří-
mých barev. Lze tak dosáhnout exportu mapy do vektorové-
ho formátu PDF se zachováním průhledností či přetisků 
a selektivního maskování. Nastavení konfi gurace barev pro 
výstupy lze využít k odlišné symbolizaci vstupních dat pro 
různá mapová díla, ladění odstínu barev pro specifi cká 

Traurig, M.–Langr, J.: Informační systém státního…



Geodetický a kartografický obzor
ročník 57/99, 2011, číslo 8182

výstupní zařízení či defi nici struktury vrstev pro rastrové 
separace.

4. Datová struktura systému

IS SMD pracuje s dvěma okruhy dat – prvním okruhem jsou 
data geografi cká a kartografi cká, která se bezprostředně vztahu-
jí k produkci map a geografi ckých dat, druhým okruhem jsou 
provozní data vztahující se k defi novaným procesům (infor -
mace o uživatelích, evidence stavů změnových řízení apod.). 

Geografi cká a kartografi cká data jsou rozdělena do dvou 
skupin, které se vzájemně liší svými charakteristikami (viz 
obr. 1) – ve skupině DATA 10 jsou zařazena data pro mapová 
díla v měřítkách 1:10 000 a 1:25 000, ve skupině DATA 50 
pak data pro mapová díla v měřítkách 1:50 000 a 1:100 000. 
Konceptuální datový model je ve svém základě stejný pro 
skupinu DATA 10 i DATA 50. Nejvýznamnější odlišnost je 
v existenci dat pro tematické nadstavby základních dat. Data 
obsažená v databázi DATA 10 a DATA 50 pocházejí z několika 
zdrojů. Základem jsou zdrojové databáze ZÚ (ZABAGED®, 
Geonames, Databáze bodových polí, 3D výškopis) a existují-
cí kartografi cká data předchozího systému (projekty MGE), 
vedle toho mohou vstupovat do systému i data od externích 
dodavatelů (VÚV – Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. 
Masaryka, v.v.i., ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic ČR). Logic-
ký i fyzický datový model obou databází se již významněji 
liší a zohledňuje jejich rysy a specifi ka.

4.1 Koncept  uložení  dat

Všechna grafi cká vektorová data užívaná v systému IS SMD 
jsou primárně uložena v relační databázi Oracle. Geografi cká 

a kartografi cká data jsou uložena v nativním datovém mode-
lu Esri Geodatabase, který defi nuje způsob uložení geogra-
fi ckých dat v relační databázi. Jako datový typ pro ukládání 
geometrie prvků do Esri Geodatabase byl zvolen geometrický 
typ ST_GEOMETRY. Všechna data jsou uložena v datovém 
modelu bezešvě pro celé území ČR, což je zásadní změna 
proti organizaci dat po mapových listech v předchozím sys-
tému. Společným atributem všech dat je reference do souřad-
nicového systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální 
(S-JTSK) v Křovákově konformním kuželovém zobrazení 
v obecné poloze (pro 2D data), příp. výškovém systému balt-
ském – po vyrovnání (pro 3D data).

Řešení využívá výhod datového modelu Esri Geodatabase. 
Jednou z nich je koncept verzování, kdy uživatel needituje 
přímo produkční verzi, ale vždy svoji pracovní verzi a teprve 
po schválení provedených změn jsou provedené úpravy pro-
mítnuty do produkční verze. Fyzicky se však nejedná o kopii 
dat, ale o sledování změn vůči produkční verzi. Tento koncept 
umožňuje užití konkurenční editace dat více uživateli. Řešení 
zásadním způsobem využívá konceptu kartografi ckých repre-
zentací v datovém modelu Esri Geodatabase, který umožňuje 
vytvořit více grafi ckých podob každého prvku pro zobrazení 
v mapových výstupech odlišných typů nebo dokonce odliš-
ných měřítek pomocí kartografi ckých pravidel, příp. uděle-
ných výjimek. To přináší možnost různé vizualizace jednoho 
geografi ckého prvku, odstranění duplicity dat, resp. eliminaci 
vícenásobnosti uložení a zjednodušení správy dat.

Pro obě skupiny dat byly v datovém modelu Esri Geoda-
tabase vytvořeny samostatné geodatabáze DATA 10 a DATA 
50, z nichž každá je uložena ve vlastním databázovém sché-
matu Oracle. Vektorová data jsou organizována v datových 
sadách (Feature Dataset) a sdružována v třídách prvků (Fea-
ture Class), využívány jsou rovněž relační třídy (Relationship 
Class) a topologické třídy (Topology). Rastrová data jsou 
organizována ve strukturách Raster Catalog a Raster Dataset.

Obr. 1 Datová struktura IS SMD
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4.2 Datový model

Konceptuální datový model DATA 10 a DATA 50 vychází 
z požadavku zachovat v maximální možné míře datový model 
ZABAGED®. Proto byl vzat za základ nativní datový model 
ZABAGED®, kde jsou data primárně uložena v sémantic-
kých tabulkách. Sémantické tabulky byly vzaty jako základ 
budoucích datových sad, které pak obsahují jednotlivé tří-
dy prvků, což jsou data sémantické tabulky rozdělené podle 
geometrie prvků. Každá datová sada pak obsahuje vždy jed-
nu třídu prvků určité geometrie (polygonová, liniová, bodo-
vá či anotační třída). V jednotlivých datových sadách jsou 
udržovány třídy prvků potřebné pro kartografi ckou prezenta-
ci (maskovací vrstvy, pomocné vrstvy).

Databáze DATA 10 představuje digitální model území 
(Digital Landscape Model), přičemž obsahem a stavem 
odpovídá stavu zdrojových databází k datu jejich posledního 
převzetí. Prvkům převzatým ze zdrojových databází zůstává 
zachována jejich geometrie, veškeré úpravy jsou prováděny 
v defi novaných kartografi ckých reprezentacích formou při-
dělení výjimky z defi novaného kartografi ckého pravidla. To 
si lze představit tak, že např. grafi cký prvek budovy převzatý 
ze ZABAGED® má po celou dobu životního cyklu zacho-
vánu původní geometrii, ale jeho kartografi cká reprezentace 
pro měřítko 1:10 000 bude z důvodu kolize s jiným objektem 
odsunuta a kartografi cká reprezentace pro měřítko 1:25 000 
bude z generalizačních důvodů upravena na potřebnou mini-
mální velikost nebo vyřazena ze zobrazení.

Databáze DATA 50 představuje digitální kartografi cký 
model (Digital Cartographic Model) území, což je dáno 
nutností značné generalizace obsahu objektů ze zdrojových 
databází. Z tohoto důvodu se geometrie prvků mění společ-
ně se změnou jejich kartografi cké reprezentace pro měřítko 
1:50 000. Pro prvky databáze jsou defi novány kartografi cké 
reprezentace pro měřítka 1:50 000 a 1:100 000 a pro jednot-
livé tématické mutace v rámci měřítka 1:50 000. Při aktuali-
zaci dat jsou prvky zdrojových databází přebírány po gene-
ralizaci jen na vyžádání v interaktivním režimu nebo slouží 
jako podkladová informace.

4.3 Migrace dat  a  symboliky

Výchozí stav databází DATA 10 a DATA 50 byl naplněn daty 
v rámci procesu migrace. V případě databáze DATA 10 byla 
provedena migrace platného obsahu zdrojových databází 
ke zvolenému časovému okamžiku do připraveného dato-
vého modelu, a to poloautomatickým způsobem s využitím 
modelů, skriptů a dalších migračních nástrojů a následnou 
kontrolou konzistence. Malá část dat kartografi cké povahy 
neobsažených ve zdrojových databázích byla migrována 
z projektů MGE. V případě databáze DATA 50 byla většino-
vě provedena migrace stávajících kartografi ckých dat z pro-
jektů MGE, aby bylo možné zachovat značnou přidanou 
hodnotu vloženou do tvorby a údržby kartografi ckých dat 
v předchozím systému. Vybraná část dat byla odvozena ze 
zdrojových databází včetně zachování jednoznačných iden-
tifi kátorů. Prvky vybraných vrstev byly naopak napojeny na 
prvky zdrojových databází. V rámci procesu migrace byly 
vytvořeny popisy požadovaných kategorií objektů, naplně-
ny anotační třídy a provázány anotace se zdrojovými prvky. 
V rámci procesu migrace byly rovněž migrovány kartogra-
fi cké symboly z předchozího systému. Následně byly vytvo-
řeny symbolové sady v prostředí ArcGIS Desktop a defi -
nována kartografi cká pravidla symbolizace kartografi cké 
reprezentace prvků.

4.4 Vizual izace dat

Data jsou pro interaktivní editační práci a tvorbu výstupů 
zpřístupněna v prostředí ArcMap formou mapových doku-
mentů uložených v databázi CPS Rulebase jako součásti 
databáze Oracle a spravovaných prostřednictvím kartografi c-
ké nadstavby CPS eXpress. Jsou připraveny mapové doku-
menty pro rozdílné typy činností podporující defi nované pro-
cesy a pracovní postupy produkční linky. Velkým přínosem 
nového systému je výrazně lepší uživatelské prostředí, v kte-
rém editoři mapy vytvářejí. Původní technologie pracovala 
pouze s drátěným modelem, kde jednotlivé grafi cké prvky 
byly vzájemně odlišeny barvou a stylem čáry, případně pri-
mitivními mapovými značkami. V IS SMD jsou data edito-
vána v režimu WYSIWYG a orientace v prostoru při práci je 
tak mnohem jednodušší (obr. 2, viz 2. str. obálky).

4 .5  Aktual izace dat

Proces aktualizace obou databází probíhá na základě detekce 
změn ve zdrojových databázích za sledované časové období. 
Pro podporu tohoto procesu jsou defi novány pomocné databá-
ze, které slouží ke zjištění změn, jejich podchycení, defi nová-
ní změnových údajů a zajištění konzistence mezi údaji otisku 
zdrojových databází v různých časových řezech a obsahem 
databází DATA 10 a DATA 50. Tyto pomocné databáze jsou 
uloženy v datovém modelu zdrojových databází.

5. Postup zpracování mapových výstupů

V IS SMD zpracovává ZÚ v současné době následující 
 produkty [2]:
• Základní mapa České republiky 1:10 000 (ZM 10),
• Základní mapa České republiky 1:25 000 (ZM 25),
• Základní mapa České republiky 1:50 000 (ZM 50),
• Mapa obcí s rozšířenou působností 1:50 000 (MORP 50),
• Přehled výškové (nivelační) sítě 1:50 000 (PVNS 50),
•  Přehled trigonometrických a zhušťovacích bodů 1:50 000 

(PTZB 50),
• Silniční mapa České republiky 1:50 000 (SM 50),
• Základní mapa České republiky 1:100 000 (ZM 100).

Ostatní mapové produkty jsou vyhotovovány mimo ten-
to systém a případné začlenění jejich produkce do IS SMD 
bude řešeno v dalších letech.

IS SMD rozlišuje dvě fáze zpracování map, tvorbu a aktu-
alizaci. Tvorba proběhne na celém území republiky v rámci 
měřítka pouze jednou, následně bude území procházet pouze 
aktualizací. Vzhledem k rozsahu dat je proces tvorby dlou-
hodobý (plánován v období čtyř let). Proto je zajištěno, že 
vstupem jsou interní i externí zdrojová data vždy v co nejak-
tuálnějším stavu. Migrace nového časového řezu zdrojových 
databází bude probíhat minimálně dvakrát za rok. Paralelně 
s procesem tvorby může začít proces aktualizace v lokali-
tách, kde již došlo ke kartografi ckému zpracování dat.

5 .1  Proces  tvorby skupiny map DATA 10

V rámci DATA 10 jsou kartografi cky zpracovávány mapové 
listy ZM 10 a ZM 25. Systém je rovněž připraven na zpra-
cování tematických map v těchto měřítkách dle libovol-
ných požadavků. Tematické mapy mohou být zpracovávány 
i mimo standardní klad základních map středních měřítek. 
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Veškeré kartografi cké editace jsou prováděny v prostředí 
ArcMap.

Pracovní jednotkou je jeden mapový list příslušného 
měřítka. Do této pracovní jednotky jsou zahrnuty všechny 
prvky mapy, které se nacházejí uvnitř mapového listu včetně 
území 500 m za zrcadlo mapy, dále prvky rámu a mimorá-
mu příslušné mapy. Zpracování spočívá především v řešení 
kolizí jednotlivých mapových značek, které je řešeno zejmé-
na odsunem a generalizací výběrem. Popis a značky kultur 
v blízkém okolí mapového rámu řeší operátor dvěma způ-
soby, jedním pro zobrazení v bezešvé mapě a druhým pro 
zobrazení v kladu mapových listů. 

V rámci pracovních postupů jsou nejprve zpracovány 
všechny mapové listy ZM 10 v rámci lokality jedné ZM 50. 
Teprve následně jsou zpracovány příslušné listy ZM 25, aby 
bylo možné využít již zapracovaných kartografi ckých repre-
zentací použitých při tvorbě ZM 10. Rozpracovaných lokalit 
může být libovolné množství, přičemž manažer výroby vol-
bou sledu pracovních jednotek minimalizuje případné kon-
fl ikty mezi pracovními verzemi souběžně běžících změno-
vých řízení. Případné systémem zjištěné konfl ikty v průběhu 
tvorby jsou řešeny interaktivně.

Pro signalizaci míst ke kontrole nebo na dotaz směrem 
k odpovědnému redaktorovi slouží tzv. digitální předpis 
oprav. Jedná se o dodavatelem vyvinutý nástroj pro grafi cký 
a textový záznam v pomocné datové vrstvě přímo v prostředí 
ArcMap. Digitální předpis oprav je vztažen vždy ke konkrét-
ní pracovní jednotce analogicky u všech produktů IS SMD.

5.2 Proces tvorby skupiny map DATA 50

V rámci skupiny DATA 50 jsou kartografi cky zpracovávány 
mapové listy ZM 50 a ZM 100 včetně tematických mutací. 
Princip zpracování mapových listů je obdobný jako u skupiny 
DATA 10, rozdílný je však způsob zpracování vstupních dat. 
Databáze DATA 50 byla naplněna daty ze stávajících pro-
jektů MGE, mapy tak nevznikají přímým odvozením z dat 
ZABAGED®. Tento postup byl zvolen proto, že v mapách 
skupiny DATA 50 jsou již velké zásahy generalizace, pře-
devším v zástavbě, a opětovná generalizace těchto prvků by 
zabrala nepřijatelné množství času. Pro vybrané kategorie 
prvků byly přeneseny atributy ze ZABAGED®. Jednorázově 
proběhla identifi kace a následné odstranění rozdílů ve stavu 
importovaných projektů MGE (rozmezí 6 let) oproti aktuál-
nímu stavu ZABAGED®. Názvosloví bylo nově odvozeno 
z dat ZABAGED® a Geonames.

Organizačně náročnější je tvorba MORP 50. Tato mapa se 
od ostatních produktů liší tím, že nemá jednotný klad listů 
(klad mapových listů vychází z požadavku, že celé území 
spadající pod správu příslušné obce s rozšířenou působnos-
tí je zobrazeno na jednom mapovém listě). Pro jednotlivou 
mapu MORP 50 je vždy nezbytné dokončit všechny dotčené 
mapy ZM 50. MORP 50 se liší i tím, že nemají mapový rám 
a mimorámové údaje a mapová kresba je tzv. na spadávku.

5.3 Proces  aktual izace

Proces aktualizace mapových výstupů je založen na srovnání 
původního a nového stavu prvků vstupujících do IS SMD ze 
zdrojových databází. Z porovnání dvou časových řezů zdro-
jových dat vznikají tři kategorie změněných prvků. První 
kategorií jsou prvky typu „delete“, tedy prvky, které v his-
torické verzi byly a v aktuální verzi se již nevyskytují. Tyto 
prvky jsou systémem při aktualizaci odstraněny včetně jejich 

kartografi cké reprezentace. Druhou skupinou jsou prvky typu 
„insert“, tedy prvky, které do systému vstupují jako nové. 
V tomto případě systém prvku automaticky přiřadí správný 
kartografi cký symbol. Oba tyto typy prvků si může operátor 
nechat zobrazit, aby mohl zkontrolovat jejich případné vazby 
na okolí. Prvky změněné, tedy typu „update“, jsou nabídnuty 
operátorovi k úpravě kartografi cké reprezentace. 

Samotný proces aktualizace tak probíhá formou změno-
vých dat, nikoliv opětovným vytvořením kompletní mapy 
bez vazby na minulé vydání, jak tomu bylo u předchozí tech-
nologie. To byl jeden z klíčových požadavků na nový systém. 
Přínosem tohoto postupu je urychlení samotné aktualizace, 
kdy není třeba investovat čas do kartografi cké tvorby na prv-
cích, na kterých ke změně nedošlo. Pracovní jednotkou pro 
aktualizaci není konkrétní mapový list, ale určitý shluk změ-
něných objektů, které mají prostorový či topologický vztah.

V případě map skupiny DATA 50 slouží změnová data 
pouze jako podklad pro aktualizaci. Změny jsou klasifi ko-
vány dle jejich významu a následně generalizovány a edito-
vány. Přímo na základě změnových dat zdrojových databází 
jsou automaticky aktualizovány pouze vybrané prvky.

Spouštění aktualizačních řezů by mělo probíhat dvakrát do 
roka, především z důvodu časové náročnosti detekcí změn. 
Systém však umožňuje aktualizaci spustit kdykoliv nezávisle 
na fázích procesu výroby, proto při významných změnách je 
možné reagovat neprodleně.

5.4 Řízení  výroby

Pro operativní a strategické plánování výroby byla vyvinu-
ta aplikace Workfl ow Manager. Jedná se o webovou aplika-
ci optimalizovanou pro prohlížeč Internet Explorer v. 7.0. 
Workfl ow Manager umožňuje především strategické pláno-
vání výroby, operativní řízení a kontrolu výroby. Tyto čin-
nosti jsou podporovány výstupy ve formě reportů.

Strategické plánování výroby obnáší především tvorbu 
a správu edičních plánů na vybraný počet let dopředu. Záro-
veň umožňuje nastavení měsíčních norem plnění edičního 
plánu pro jednotlivé produkty po jednotlivých fázích výroby. 
Tyto výkazy následně slouží pro lepší přehled případných 
časových rezerv či ztrát ve výrobě.

Operativní řízení informuje o každé pracovní jednotce, 
která byla založena a je v jakémkoliv stadiu zpracování. 
Manažeru výroby tento modul navíc umožňuje pracovní jed-
notky zakládat, operativně zasahovat do priorit výroby a při-
dělovat jednotlivé pracovní jednotky konkrétním pracov-
níkům (v případě, že není konkrétní pracovník přidělen, je 
pracovní jednotka s nejvyšší prioritou přiřazena automaticky 
volnému pracovníkovi).

Modul kontroly výroby nabízí velké množství nástrojů pro 
kontrolu plnění edičního plánu a stavu rozpracovanosti.

6. Mapové výstupy

Forma mapových výstupů zaznamenala oproti původní tech-
nologii [1], [3] výrazný posun směrem k digitálním datům. 
Ačkoliv jsou základní mapy a jejich tematické mutace stále 
produkovány v tištěné podobě ve formě skládaných i archo-
vých map, čím dál více je projevován zájem o jejich digitální 
podobu. Tomu byly uzpůsobeny i požadavky na výstupy z IS 
SMD. Důraz byl kladen na zachování grafi cké kvality mapo-
vých výstupů, na dodržení barevnosti a maskování.

Pro rastrovou formu mapových výstupů je jednoznač-

Traurig, M.–Langr, J.: Informační systém státního…



Geodetický a kartografický obzor
ročník 57/99, 2011, číslo 8 185

ným přínosem bezešvé zpracování dat. Při kartografi ckém 
zpracování objektů v blízkosti mapového rámu má operátor 
možnost umístit dvojí reprezentaci prvku, jednu pro mapu 
bezešvou a druhou pro mapu v kladu mapových listů. Tím 
byl odstraněn problém, který vznikal po následném složení 
původních výstupů do bezešvé mapy, kdy byly některé prvky 
zobrazeny vícekrát vedle sebe. Tento problém se týkal nej-
častěji popisu.

V současné době jsou výstupy z IS SMD poskytovány 
v papírové i digitální podobě. V digitální podobě jsou stan-
dardním výstupem rastrové bezešvé databáze organizované 
ve formě kompozitních barevných segmentů (velikost závisí 
na měřítku mapy) ve formátech TIFF či JPEG, nebo sady 
binárních rastrových souborů v rozsahu mapových listů 
ve formátech TIFF nebo CIT. Na vyžádání lze poskytnout 
i binární rastry po mapových listech dle požadavků zákazníka 
(volba rozlišení a agregace mapových vrstev). Pro tisk map 
digitální či ofsetovou technikou je využíván formát PDF. 

7. Závěr

IS SMD využívá prostřednictvím software ArcGIS a dalších 
nadstaveb nejmodernějších metod digitální kartografi e. Pře-
chod ze souborově orientovaného uložení map na bezešvé 
rozšiřuje škálu forem výstupů a především umožňuje aktua-
lizaci dat na základě změn detekovaných ve zdrojových data-
bázích. To vše by mělo urychlit tvorbu a zkrátit cyklus aktu-
alizace, ale umožní i podstatně fl exibilnější reakci na různé 

požadavky potenciálních zákazníků na zpracování tematic-
kých map. Vzhledem k uplatnění základních map středních 
měřítek v roli přehledových map v mnoha geografi ckých 
informačních systémech, mapových portálech a webových 
aplikacích považujeme očekávané zkvalitnění bezešvých ras-
trových forem za jeden z nejvýznamnějších přínosů celého 
systému. Významným zlepšením je rovněž možnost posky-
tovat data v binárních rastrech dle specifi kací zákazníka, jak 
je tomu využíváno např. při pravidelné výměně digitálních 
dat s mapovacími agenturami sousedních zemí či u zpraco-
vání dat pro Českou geologickou službu.
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Abstrakt

Vypracovanie návrhu nového kartografi ckého zobrazenia územia Slovenskej republiky (SR) na základe požiadavky Úradu 
geodézie, kartografi e a katastra SR. Popis metodiky voľby tohto zobrazenia podľa daných kritérií, tvaru a polohy územia 
a metodiky výpočtu parametrov navrhnutého Lambertovho konformného kužeľového zobrazenia referenčného elipsoidu 
GRS 1980. Transformačné vzťahy, vzťahy na výpočet skreslení, meridiánovej konvergencie a dĺžkovej korekcie geodetickej 
čiary. Analýza skreslení obrazu bodov územia SR, ktorá preukázala dosiahnutie približne polovičného dĺžkového skreslenia 
v porovnaní s Křovákovým zobrazením používaným v súčasnosti na potreby katastra SR.

Proposal of the New Cartographic Projection of the Slovak Republic Territory

Summary

Proposal of the new cartographic map projection of the Slovak Republic (SR) territory based on the requirement of the Geodesy, 
Cartography and Cadastre Authority of the SR. Description of methods of this projection choice according to the given criteria, 
shape and position of the area and methods of calculating parameters of the proposed Lambert conformal conic projection of 
the GRS 1980 reference ellipsoid. Transformation relations, formulae for the distortion, meridian convergence and geodetic 
line distance correction calculations. SR area‘s elements distortion analysis, showing approximately half distance distortion in 
comparison with the Křovák projection being, currently used by the SR Cadastre.

Keywords: reference ellipsoid, Lambert conformal conic projection, scale distortion, meridian convergence
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1. Úvod

Pri tvorbe návrhu nového kartografi ckého zobrazenia územia 
Slovenskej republiky (SR) bolo dôležité vychádzať z nasle-
dujúcich požiadaviek stanovených Úradom geodézie, karto-
grafi e a katastra SR:
•  Súradnicový systém nového zobrazenia má mať orientáciu 

osí bežne používanú v matematike a v štandardných zobra-
zeniach. 

•  Začiatok súradnicového systému má byť umiestnený tak, 
aby sa celé územie SR zobrazovalo v jednom kvadrante 
s kladnými súradnicami. 

•  Pri návrhu nového zobrazenia územia SR je potrebné do-
siahnuť maximálne dĺžkové skreslenie obrazu do 10 cm/
km. 
Územie SR sa nachádza v rovnobežkovom páse, ktoré-

ho amplitúda je približne 1°53′, a to v oblasti elipsoidickej 
šírky cca od 47°43′ do 49°36′. Vzhľadom na požiadavku 
konformnosti, jednoduchosť určenia hodnoty skreslení, tvar 
a polohu územia SR sa ako najvhodnejšie na účely katas-
tra nehnuteľností ukázalo konformné kužeľové zobrazenie 
v normálnej polohe s dvoma neskreslenými rovnobežkami 
nazývané Lambertovo. S ohľadom na súčasné záväzné sú-
radnicové systémy platné na území SR v návrhu zobrazenia 
bol použitý referenčný elipsoid GRS 1980. Pri výpočte pa-
rametrov tohto zobrazenia boli použité vzťahy formulované 
v článku [4]. V nasledujúcom texte je uvedený popis ná-
vrhu nového zobrazenia SR, transformačné vzťahy, postup 
výpočtu, návrh parametrov, vzťahy na výpočet skreslení, 
meridiánovej konvergencie a dĺžkovej korekcie geodetickej 
čiary.

2.  Charakteristika konformného kužeľového zobrazenia 
bodov elipsoidu

V zobrazeniach bodov referenčného elipsoidu na kužeľovú 
plochu rozvinutú do roviny zobrazenia používame polárnu 
súradnicovú sústavu (obr. 1) so začiatkom v obraze vrcholu 
kužeľa V. Polárnymi súradnicami sú polárny polomer ρ, čo 
je vzdialenosť obrazu bodu od začiatku V (tiež polomer ob-
razu rovnobežkovej kružnice, na ktorej bod elipsoidu leží), 
a polárny uhol ε, čo je orientovaný uhol obrazu poludníka, na 
ktorom bod elipsoidu leží, od obrazu základného poludníka 
(kladný pre poludníky ležiace východne od základného po-
ludníka). Polárne súradnice obrazu bodu elipsoidu, ktorého 
elipsoidické súradnice sú ϕ a λ, v konformnom kužeľovom 
zobrazení vypočítame pomocou zobrazovacích rovníc [2], 
[3]:
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kde e je 1. excentricita elipsoidu, ϕ
0
 je elipsoidická šírka zá-

kladnej rovnobežky, ρ
0
 a n sú parametre kužeľového zobra-

zenia, pričom ρ
0
 je polomer obrazu základnej rovnobežky, λ

0
 

je elipsoidická dĺžka základného poludníka, ktorého obraz je 
rovnobežný s osou y. Vzhľadom na optimalizáciu hodnôt me-
ridiánovej konvergencie bol za základný poludník zvolený 
poludník približne rovnako vzdialený od krajných poludní-
kov územia SR. Na základe toho bola hodnota elipsoidickej 
dĺžky λ

0 
základného poludníka určená takto:

λ
0 
= 19°40′.

Zobrazovacie rovnice (1) možno upraviť použitím vzťahu 
na výpočet izometrickej šírky q na elipsoide:
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kde e je Eulerova konštanta, q a q
0 
sú izometrické šírky pri-

slúchajúce elipsoidickej šírke ϕ a ϕ
0
. Izometrickú šírku q pri-

slúchajúcu elipsoidickej šírke ϕ vypočítame:
     

            

      
1 sin

ln tg 45 .
2 1 sin

e
e

q
e

 

(3)

2.1  Výpočet  pravouhlých rovinných súradníc 
x  a  y  z  polárnych súradníc  ρ  a  ε

V konformných kužeľových zobrazeniach je obraz severného 
pólu totožný s obrazom vrcholu kužeľovej plochy V, teda so 
začiatkom polárnej súradnicovej sústavy. Nech (O, x, y) je 
pravouhlá súradnicová sústava, v ktorej os y je rovnobežná 
s obrazom základného poludníka s elipsoidickou dĺžkou λ

0
, 

obraz severného pólu má pravouhlé rovinné súradnice x
V
, y

V
. 

Ak polárne súradnice bodu P´sú ρ a ε, potom jeho pravouhlé 
súradnice sú určené vzťahmi:
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Na základe požiadavky na orientáciu osí pravouhlej súrad-
nicovej sústavy zhodnú so štandardnými prostrediami geo-
grafi ckých informačných systémov (obr. 1), aby boli hodnoty 
pravouhlých súradníc x a y kladné, a tiež požiadavky, aby sa 
súradnice x a y bodov obrazu územia SR nerovnali a boli na-
vzájom dobre odlíšiteľné, boli navrhnuté hodnoty pravo uhlých 
rovinných súradníc [x

V
, y

V
] obrazu severného pólu (vrcholu 

kužeľovej plochy V), a to [400 000 m, 5 750 000 m].

2.2  Výpočet  e l ipsoidických súradníc  ϕ  a  λ 
z  polárnych súradníc  ρ  a  ε

Nech polárne súradnice obrazu bodu sú ρ a ε, potom elipso-
idickú dĺžku λ určíme z 2. zobrazovacej rovnice (1):

       
         

 ,0n     
(5)

kde n je parameter zobrazenia a λ
0
 je elipsoidická dĺžka zá-

kladného poludníka.
Výpočet elipsoidickej šírky vychádza z iteračného postu-

pu, keď nultá hodnota predpokladá rovnosť hodnôt elipso-
idických šírok ϕ a ϕ

0
 v nasledujúcom výraze, ktorý je súčas-

ťou 1. zobrazovacej rovnice (1), z čoho platí:
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Dosadením predchádzajúcej rovnosti do zobrazovacej rov-
nice (1) určíme nulté priblíženie 0  elipsoidickej šírky ϕ 
z nasledujúceho vzťahu:
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Potom i -té priblíženie i  elipsoidickej šírky ϕ určíme pomo-
cou iteračného vzťahu:
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(6b)

Hodnota 3. priblíženia 3  spĺňa presnosť rádovo 10-8 sekúnd.

2.3  Metodika určenia  parametrov konformného 
kužeľového zobrazenia  bodov el ipsoidu 

Pri určení parametrov ρ
0
 a n konformného kužeľového zobra-

zenia bodov elipsoidu je nutné vychádzať z požiadaviek na 
skreslenie prvkov zobrazovaného územia SR. Územie SR sa 
nachádza v rovnobežkovom páse, ktorého elipsoidické šírky 
krajných rovnobežiek (severnej a južnej) na elipsoide GRS 
1980 sú:

ϕ
S 
= 49°36′04,6826″, ϕ

J 
= 47°43′09,6235″.

V prvom kroku sme stanovili požiadavku na rovnaké 
skreslenie krajných rovnobežiek ϕ

J
 a ϕ

S
 rovnobežkového 

pásu a zároveň požiadavku, aby sa absolútna hodnota ich 
dĺžkového skreslenia rovnala absolútnej hodnote dĺžkového 
skreslenia základnej rovnobežky ϕ

0
. Na základe týchto po-

žiadaviek boli v článku [4] formulované vzťahy na výpočet n 
a ρ

0
. Parameter n vypočítame zo vzťahu:
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kde c vypočítame z nasledujúceho vzťahu:
      

      (7b)
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a priečne polomery krivosti elipsoidu N

J
 a N

S
 v bodoch s elip-

soidickou šírkou ϕ
J
 a ϕ

S
 určíme pomocou vzťahu:

   
 (8)
               

   ,
sin1 22e

a
N

kde a je hlavná polos elipsoidu.
Elipsoidickú šírku ϕ

0 
základnej rovnobežky určíme:

       
        

  
0 arcsin  .n  (9) 

Parameter ρ
0
 vyjadríme zo vzťahu:
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(10) 

N
J
, N

S
 a N

0
 sú priečne polomery krivosti elipsoidu v bodoch 

s elipsoidickou šírkou ϕ
J
, ϕ

S
 a ϕ

0
, pričom elipsoidická šírka 

základnej rovnobežky ϕ
0
 = 48°40′31,9336″.

Elipsoidické šírky ϕ'
1 
a ϕ'

2 
neskreslených rovnobežiek sú 

determinované z predchádzajúcich podmienok a ich hodnoty 
vypočítame napr. Newtonovou metódou po dosadení (1) za 
ρ

1
 a ρ

2
 a (8) za N

1 
a N

2
 do vzťahov pre ich moduly skresle-

nia:

     

.1
´cos

,1
´cos 22

2

11

1

N

n

N

n

Pre zobrazenie územia SR podľa daných kritérií boli 
numerickým výpočtom určené neskreslené rovnobežky: 
ϕ'

1 
= 48°00′29,8858″, ϕ'

2 
= 49°20′23,2996″.

V druhom kroku tvorby návrhu nového kartografi ckého 
zobrazenia SR boli určené hodnoty elipsoidických šírok ϕ

1 

a ϕ
2 

neskreslených rovnobežkových kružníc zaokrúhlením 
vypočítaných hodnôt ϕ'

1
, ϕ'

2
 na hodnoty: ϕ

1 
= 48°00′30″ 

a ϕ
2 
= 49°20′30″

 
. Na základe predpokladu, že tieto rovno-

bežkové kružnice sú neskreslené, parametre n a ρ
0
 konform-

ného kužeľového zobrazenia vypočítame z nasledujúcich 
vzťahov formulovaných Lambertom:
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kde e je Eulerova konštanta, q
1
, q

2
, q

0
 sú izometrické šírky 

a N
1
, N

2
 a N

0
 sú priečne polomery krivosti elipsoidu v bodoch 

s elipsoidickou šírkou ϕ
1
, ϕ

2
 a ϕ

0
, pričom elipsoidickú šírku 

ϕ
0 
základnej rovnobežky určíme zo vzťahu:
       

      .2
21

0
  

(13)

Pre navrhované zobrazenie územia SR boli vypočítané 
nasledujúce parametre ϕ

0
, n a ρ

0
 konformného kužeľového 

zobrazenia: 
ϕ

0 
= 48°40′30″,

n = 0,7509932274122998,
ρ

0 
= 5 618 372,318992542.

3.  Záverečná formulácia návrhu nového kartografi ckého 
zobrazenia územia SR

Pre zobrazenie územia SR navrhujeme použiť ako refe-
renčnú plochu elipsoid GRS 1980. Územie SR nachádza-

Obr. 1 Súradnicové sústavy v rovine kužeľového zobrazenia 
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júce sa v rovnobežkovom páse s krajnými rovnobežkami 
ϕ

J 
= 47°43′09,6235″ a ϕ

S 
= 49°36′04,6826″ navrhujeme zobra-

zovať v tzv. Lambertovom konformnom kužeľovom zobra-
zení s dvoma neskreslenými rovnobežkami ϕ

1 
= 48°00′30″ 

a ϕ
2 
= 49°20′30″. 

V ďalšom texte uvedieme postup transformácie, hodnoty 
parametrov zobrazenia a vzťahy na výpočet skreslení, meri-
diánovej konvergencie a dĺžkovej korekcie geodetickej čia-
ry. 

3 .1   Transformácia  bodov el ipsoidu do roviny 
zobrazenia  a  hodnoty parametrov zobrazenia 

Postup transformácie bodu, ktorého elipsoidické súradnice 
na elipsoide GRS 1980 sú ϕ a λ, do roviny pomocou na-
vrhovaného kartografi ckého zobrazenia pozostáva z nasledu-
júcich krokov:
1.  Výpočet polárnych súradníc ρ a ε z elipsoidických sú-

radníc ϕ a λ podľa zobrazovacích rovníc (1).
Hodnoty parametrov zobrazenia sú:
•  λ

0 
je hodnota elipsoidickej dĺžky základného poludníka: 

λ
0 
= 19°40′,

•  ϕ
0
 je hodnota elipsoidickej šírky základnej rovnobežky: 

ϕ
0 
= 48°40′30″,

•  hodnota konštanty n:     
n = 0,7509932274123, 

•  hodnota polárneho polomeru základnej rovnobežky ρ
0
: 

ρ
0 
= 5 618 372,3190 m. 

Parametre n a ρ
0 
sú vypočítané pomocou vzťahov (11) 

a (12).
Polárne súradnice ρ a ε bodov územia SR v navrhova-

nom zobrazení nadobúdajú nasledujúce hodnoty:
•  polárny polomer ρ približne od 5 513 940,5 m na se-

vernej rovnobežke do 5 723 327,5 m na južnej rovno-
bežke,

•  polárny uhol ε od -2°07′45″ na západnom okraji územia 
do +2°10′40″ na východnom okraji územia.

2.  Výpočet pravouhlých rovinných súradníc x a y z polár-
nych súradníc ρ a ε pomocou vzťahov (4).

Hodnoty pravouhlých súradníc obrazu severného pólu 
x

V
, y

V 
vo vzťahu (4) sú:

x
V 
= 400 000 m, y

V 
= 5 750 000 m.

Orientácia osí pravouhlej súradnicovej sústavy:
• os x je kladná smerom na východ,
• os y je kladná smerom na sever.

Pravouhlé súradnice x a y obrazu bodov územia SR v na-
vrhovanom zobrazení sú kladné a pre ich hodnoty platí:
•  minimálna hodnota súradnice x je cca 190 050 m na 

západnom okraji územia, jej maximálna hodnota je cca 
611 740 m na východnom okraji územia,

•  minimálna hodnota súradnice y je cca 27 602 m na juž-
nom okraji územia, jej maximálna hodnota je cca 236 082 
m na severnom okraji územia.
V každom obraze bodu územia SR v navrhovanom zo-

brazení platí, že súradnica x je väčšia ako súradnica y. 

3 .2   Spätná t ransformácia  bodov z  roviny 
zobrazenia  na el ipsoid

Výpočet elipsoidických súradníc ϕ a λ z pravouhlých rovin-
ných súradníc x a y pozostáva z nasledujúcich krokov:
1.  Výpočet polárnych súradníc ρ a ε z pravouhlých rovin-

ných súradníc x a y:

       
      

2 2

,

( ) ( ) ,

V

V

V V

x x
arctg

y y

x x y y  

(14)

     kde x
V
, y

V
 sú pravouhlé súradnice obrazu severného pólu 

v navrhovanom zobrazení.
2.  Výpočet elipsoidickej dĺžky λ pomocou vzťahu (5), kde n 

je parameter zobrazenia a λ
0
 je elipsoidická dĺžka základ-

ného poludníka (ich hodnoty sú uvedené v časti 3.1).
3.  Výpočet približnej hodnoty elipsoidickej šírky ϕ pomo-

cou iteračného postupu popísaného v časti 2.2, keď nultú 
hodnotu priblíženia 0  určíme zo vzťahu (6a) a i-té priblí-
ženie i  

elipsoidickej šírky ϕ určíme pomocou iteračného 
vzťahu (6b). Odporúča sa počítať 3. priblíženie 3  elipso-
idickej šírky ϕ, ktorého hodnota spĺňa presnosť rádovo 10-8 
sekúnd.

3.3 Analýza skreslení 

Navrhované Lambertovo konformné kužeľové zobrazenie 
zachováva veľkosti uhlov, teda aj azimutov a smerníkov na 
celom území SR. Je známe, že v konformnom zobrazení dĺž-
kové skreslenie nie je závislé od azimutu geodetickej čiary. 
Dĺžkové skreslenie v kužeľovom zobrazení v normálnej po-
lohe je konštantné pre body s rovnakou elipsoidickou šírkou, 
teda izometrické čiary sú totožné s obrazom rovnobežkových 
kružníc. 

Dĺžkové skreslenie je možné charakterizovať modulom 
dĺžkového skreslenia m, ktorého hodnotu v bodoch rovno-
bežkovej kružnice s elipsoidickou šírkou ϕ určíme zo vzťa-
hu:

       
                    

  ,
cosN

n
m

  
(15)

kde n je parameter kužeľového zobrazenia, ρ je polárny po-
lomer určený z 1. zobrazovacej rovnice (1) a N je priečny 
polomer krivosti elipsoidu určený zo vzťahu (8). 

Hodnoty dĺžkového skreslenia v bodoch rovnobežkových 
kružníc s príslušnými elipsoidickými šírkami sú uvede-
né v tab. 1, priebeh dĺžkového skreslenia v celom rozsahu 
elipsoidickej šírky územia SR je na obr. 2. V navrhovanom 
zobrazení sú maximálne hodnoty dĺžkového skreslenia na se-
vernej a južnej rovnobežke +6,7 cm/km a na základnej rov-
nobežke -6,7 cm/km.

Tab. 1  Prehľad dĺžkového skreslenia na vybraných rovnobež-
kách územia SR

Elipsoidická šírka ϕ Dĺžkové skreslenie v cm/km

ϕ
S  

= 49°36′04,6826″ +6,7

ϕ2  = 49°20′30″ 0,0

ϕ
    

= 49°00′00″ -5,2

ϕ0 
= 48°40′30″ -6,7

ϕ  
 
= 48°20′00″ -5,0

ϕ1  = 48°00′30″ 0,0

ϕ
J  = 47°43′09,6235″ +6,7
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Z faktu, že v konformnom zobrazení dĺžkové skreslenie 
v danom bode nie je závislé od azimutu tiež vyplýva, že hod-
nota modulu plošného skreslenia m

pl
 je rovná druhej mocnine 

modulu dĺžkového skreslenia:
       

          
  .2mmpl   (16)

Maximálne hodnoty plošného skreslenia sú na severnej 
a južnej rovnobežke +134 m2/km2 a na základnej rovnobežke 
-134 m2/km2.

Na obr. 3 je obraz hraníc SR v navrhovanom zobrazení, 
obraz poludníkov s krokom 20′, krajné a neskreslené rovno-
bežkové kružnice, základná rovnobežková kružnica, a tiež 
izometrické čiary s krokom 2 cm/km (vykreslené čiarkova-
ne).

3 .4  Výpočet  meridiánovej  konvergencie 

Meridiánová konvergencia γ je defi novaná ako orientovaný 
uhol medzi dotyčnicou k obrazu poludníka prechádzajúce-
ho daným bodom a priamkou rovnobežnou s obrazom zá-
kladného poludníka (obr. 3). V navrhovanom Lambertovom 
konformnom kužeľovom zobrazení SR je obrazom každého 
poludníka priamka, teda hodnota meridiánovej konvergencie 
γ  je konštantná v každom bode poludníka a je rovná hodnote 
polárneho uhla ε. 

Nech λ je elipsoidická dĺžka daného bodu, λ
0
 elipsoidická 

dĺžka základného poludníka a n je parameter zobrazenia, po-
tom pre meridiánovú konvergenciu γ platí:

         γ = n (λ –
 
λ

0
) .  (17)

V navrhovanom zobrazení je hodnota meridiánovej kon-
vergencie od -2°07′45″ na západnom okraji územia do 
+2°10′40″ na východnom okraji územia SR. 

3 .5  Dĺžková korekcia  geodet ickej  č iary 

Dĺžkovú korekciu geodetickej čiary δ
S
 defi novanú ako rozdiel 

medzi dĺžkou S rovinného obrazu geodetickej čiary a zod-
povedajúcou dĺžkou s na referenčnom elipsoide vypočítame 
podľa [1] pomocou vzťahu:

       
            .sSS  (18)

Pri výpočte dĺžky S rovinného obrazu geodetickej čiary 
vychádzame zo základného vzťahu:

         
           ,SmsS   (19)

kde s je dĺžka geodetickej čiary na elipsoide a m
s
 je hodnota 

modulu dĺžkového skreslenia, ktorú určíme podľa nasledujú-
cej metodiky závislej od dĺžky geodetickej čiary:
a)  Nech dĺžka geodetickej čiary s koncovými bodmi A, B 

na referenčnom elipsoide, ktorých elipsoidické šírky sú ϕ
A
 

a ϕ
B
, je menšia alebo rovná 1 km, potom modul dĺžko-

vého skreslenia m
s 

je rovný modulu dĺžkového skreslenia 
v začiatočnom bode A geodetickej čiary, teda platí:

              m
s 
= m

A 
.
 

(20)

Modul dĺžkového skreslenia m
A
 určíme pomocou vzťa-

hu (15), kde priečny polomer krivosti elipsoidu N
A
 v bode 

A určíme pomocou vzťahu (8) a polárny polomer ρ
A 
určíme 

z 1. zobrazovacej rovnice (1), prípadne z pravouhlých ro-
vinných súradníc x

A
, y

A
 bodu A použitím vzťahu (14).

b)  Nech dĺžka geodetickej čiary s koncovými bodmi A, B 
na referenčnom elipsoide, ktorých elipsoidické šírky sú ϕ

A
 

a ϕ
B
, je väčšia ako 1 km a menšia alebo rovná 5 km, po-

tom hodnotu m
s
 určíme pre bod, ktorý je približne rovnako 

vzdialený od oboch koncových bodov, teda:

                             m
s 
= m

1/2
.   (21)

Hodnotu elipsoidickej šírky ϕ
1/2

 tohto bodu určíme zo 
vzťahu:

       
           .

22/1
BA   (22) 

Modul dĺžkového skreslenia m
1/2 

určíme pomocou vzťa-
hu (15), kde priečny polomer krivosti elipsoidu N

1/2
 v tom-

to bode určíme pomocou vzťahu (8) a polárny polomer ρ
1/2 

určíme z 1. zobrazovacej rovnice (1).
c)  Nech dĺžka geodetickej čiary s koncovými bodmi A, B 

na referenčnom elipsoide, ktorých elipsoidické šírky sú ϕ
A
 

a ϕ
B
, je väčšia ako 5 km, potom hodnotu m

s
 určíme zo 

vzťahu:

                          ),4(
6

1
2/1 BAs mmmm  (23)

     kde m
A
 a m

B
 sú hodnoty modulov dĺžkového skreslenia 

v koncových bodoch A, B geodetickej čiary a m
1/2

 je mo-
dul dĺžkového skreslenia v bode geodetickej čiary, ktorý je 
približne rovnako vzdialený od oboch koncových bodov.

Elipsoidickú šírku ϕ
1/2 

tohto bodu určíme pomocou 

Obr. 2 Priebeh dĺžkového skreslenia obrazu územia SR 
v závislosti od elipsoidickej šírky ϕ

Obr. 3 Obraz hraníc SR, prvky zemepisnej siete 
a izometrické čiary
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vzťahu (22) a modul dĺžkového skreslenia m
1/2 

určíme pod-
ľa postupu popísaného v bode b).
Analogicky určujeme dĺžku s geodetickej čiary na elipso-

ide, keď poznáme dĺžku S jej rovinného obrazu:

      
 (24) 
          

 ,
1

Sm
Ss

 

 kde m
s
 je hodnota modulu dĺžkového skreslenia, ktorého pre-

vrátenú hodnotu určíme podľa nasledujúcej metodiky závis-
lej od dĺžky geodetickej čiary:
a)  Nech dĺžka geodetickej čiary s koncovými bodmi A, B 

na referenčnom elipsoide, ktorých elipsoidické šírky sú ϕ
A
 

a ϕ
B
, je menšia alebo rovná 1 km, potom modul dĺžko-

vého skreslenia m
s 

je rovný modulu dĺžkového skreslenia 
v začiatočnom bode A geodetickej čiary, teda platí:

 
 

                                                          

  

.
11

AS mm   
(25)

Modul dĺžkového skreslenia m
A
 určíme pomocou vzťa-

hu (15), kde priečny polomer krivosti elipsoidu N
A
 v bode 

A určíme pomocou vzťahu (8) a polárny polomer ρ
A 
určíme 

z 1. zobrazovacej rovnice (1), prípadne pomocou vzťahu 
(14).

b)  Nech dĺžka geodetickej čiary s koncovými bodmi A, B 
na referenčnom elipsoide, ktorých elipsoidické šírky sú ϕ

A
 

a ϕ
B
, je väčšia ako 1 km a menšia alebo rovná 5 km, po-

tom hodnotu m
s
 určíme pre bod, ktorý je približne rovnako 

vzdialený od oboch koncových bodov, teda platí:

       
   

         
  

1/ 2

1 1
.

Sm m
  

(26)

Hodnotu elipsoidickej šírky ϕ
1/2 

tohto bodu určíme zo 
vzťahu (22).

Modul dĺžkového skreslenia m
1/2 

určíme pomocou vzťa-
hu (15), kde priečny polomer krivosti elipsoidu N

1/2
 v tom-

to bode určíme pomocou vzťahu (8) a polárny polomer ρ
1/2 

určíme z 1. zobrazovacej rovnice (1).
c)  Nech dĺžka geodetickej čiary s koncovými bodmi A, B 

na referenčnom elipsoide, ktorých elipsoidické šírky sú ϕ
A
 

a ϕ
B
, je väčšia ako 5 km, potom prevrátenú hodnotu m

s
 

určíme zo vzťahu:

       
 

         
    ),

11
4

1
(

6

11

2/1 BAs mmmm
  

(27)

     kde m
A
 a m

B
 sú hodnoty modulu dĺžkového skreslenia 

v koncových bodoch A, B geodetickej čiary a m
1/2

 je mo-
dul dĺžkového skreslenia v bode geodetickej čiary, ktorý je 
približne rovnako vzdialený od oboch koncových bodov.

Elipsoidickú šírku ϕ
1/2 

tohto bodu určíme pomocou 
vzťahu (22) a modul dĺžkového skreslenia m

1/2 
určíme pod-

ľa postupu popísaného v bode b).

4. Záver

Výpočty k návrhu nového zobrazenia SR boli vykonané 
v prostredí výpočtového systému Mathematica 7.0 [5]. Pre-

hľad parametrov navrhovaného Lambertovho konformného 
kužeľového zobrazenia SR (označenie, anglický názov [6] 
a hodnota) sa nachádza v tab. 2. 

Na záver uvádzame výhody navrhovaného nového zobra-
zenia SR v porovnaní s Křovákovým zobrazením:
•   Zobrazenie je kužeľové v normálnej polohe, čo umožňu-

je zobraziť na kužeľovú plochu priamo body referenčného 
elipsoidu, teda navrhnuté zobrazenie pozostáva z dvoch 
krokov transformácie oproti štyrom krokom Křovákovho 
zobrazenia.

•  Maximálne dĺžkové skreslenie na území SR dosahuje hod-
noty do ±6,7 cm/km, kým v Křovákovom zobrazení je toto 
skreslenie dvojnásobné, od -10 do +14 cm/km. 

•  Maximálne plošné skreslenie na území SR dosahuje hod-
noty do ±134 m2/km2, kým v Křovákovom zobrazení je toto 
skreslenie štvornásobné.

•  Normálna poloha kužeľa umožňuje transparentný prehľad 
o hodnote skreslení v obraze bodu, pretože izometrické čia-
ry sú totožné s obrazom zemepisných rovnobežiek. 

•  Hodnoty meridiánovej konvergencie sú tiež optimálnej-
šie, konštantné v každom bode poludníka. Maximálne 
hodnoty meridiánovej konvergencie sú od -2°07′45″ 
do +2°10′40″, v Křovákovom zobrazení od -1°40′ do 
-9°35′.

Príspevok vznikol za podpory Úradu geodézie, karto-
grafi e a katastra SR a grantovej výskumnej úlohy VEGA 
1/0203/10.
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Tab. 2  Prehľad parametrov navrhovaného Lambertovho kon-
formného kužeľového zobrazenia SR

a Semi-major axis of reference ellipsoid 6 378 137 m

1/f Ellipsoidal fl attening 298,257

φ
1

Latitude of fi rst standard parallel 48°00′30″ 

φ
2

Latitude of second standard parallel 49°20′30″

φ
3

Origin latitude 48°40′30″

λ
0

Origin longitude 19°40′00″
y

V
False Northing 5 750 000 m

x
V

False Easting 400 000 m

φ Latitude of computation point

λ Longitude of computation point

x Northing of computation point

y Easting of computation point
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Abstrakt

Kartografi cká vizualizace výsledků sledování dopravní dostupnosti pomocí autory vyvinuté semi-automatické metody radiální 
anamorfózy v geografi ckých informačních systémech (GIS). Metoda je založena na transformaci vypočítaných izochron do 
podoby soustředných kružnic společně s veškerými topografi ckými i tematickými prvky v mapě. Vyvinutá semi-automatická 
metoda sestává z několika návazných kroků – původní mapa, transformující element (vrstva izochron), rozklad a transformace 
každého datového setu v mapě na základě časové vzdálenosti od centra (např. město) a tvorba nové mapy.
 

Radial Distortion and Study of Accessibility

Summary

Cartographic visualisation of results of transport accessibility monitoring with the use of an semi-automated method of radial 
distortion, developed in the GIS environment. The method is based on transformation of isochrones converted into the form 
of concentric circles, taking into account all topographic and thematic elements in the map. The developed semi-automated 
method consists of several successive stages: original map, transformation element (layer of isochrones), decomposition and 
transformation of each data set in the map on the basis of temporal distance from the centre (e.g. a city) and creation of a new 
map.

Keywords: GIS, transport, cartographic visualisation, map transformation

1. Úvod

Studium a výzkum dopravních dostupností má nejen ve svě-
tě, ale i v České republice (ČR) dlouhou tradici. Již na počát-
ku 20. století [1] je možné zaznamenat také dodnes užívaný 
způsob kartografi ckého vyjádření dostupností, a to pomocí 
izochron a izochor. Tedy izolinií, spojujících na mapě místa 
se stejnou vzdáleností či dobou cesty od sledovaného bodu, 
střediska či města. Ačkoliv postupy a zpřesnění samotných 
výzkumů dostupnosti doznaly za bezmála sto let jistého 
vývoje, kartografi cké vyjádření dostupnosti středisek se 
změnilo pouze minimálně.

Dostupnost jako významný faktor ovlivňující geografi c-
kou organizaci společnosti, a v širším smyslu také regionál-
ní rozvoj, závisí zejména na charakteristice dopravní sítě. 
Blízkost dopravních uzlů, jejich geografi cká poloha, počet 
spojení (konektivita) mezi nimi, kvalita tohoto spojení, to 
vše významným způsobem ovlivňuje schopnost dopravního 
prostředku, a tedy člověka, obsáhnout v dnešní době stále 
narůstající počet nutných či potřebných aktivit, rozmístěných 
okolo např. bydliště či zaměstnání.

Jak již bylo řečeno, zatímco přesnost vlastního výpočtu 
dostupnosti je předmětem mnoha, nejen geografi ckých, stu-
dií [2], kartografi cká problematika vizualizace dostupností se 
po desetiletí prakticky nezměnila. Ani možnost trojrozměr-
ného počítačového modelování [3] v programech geogra-
fi ckých informačních systémů (GIS) nepřinesla významné 
zlepšení názornosti a čitelnosti oproti používané metodě izo-
linií. Naopak matematické algoritmy, programy GIS a jejich 
kartografi cký potenciál umožnily masovější používání právě 
izochron či izochor.

Od počátků výzkumu dostupnosti však bylo možné, 
a v omezeném počtu také realizované, používání další kar-
tografi cké metody – anamorfózy, přesněji radiální karto-

grafi cké anamorfózy. Obzvláště při výuce na školách jsou 
hojně používány mapy ukazující zmenšování mapy světa 
v důsledku zrychlování dopravy, či umenšování Evropské 
unie v důsledku výstavby vysokorychlostních železnic a dál-
nic [4] – v terminologii zvané time-space mapy. Na rozdíl od 
time-space map však zobrazuje v tomto článku zkoumaná 
radiální kartografi cká anamorfóza dostupnost pouze k jed-
nomu centrálnímu místu (dostupnost zázemí k vybranému 
místu), což díky zúžení problematiky jen na jeden rozměr 
(dostupnost k jednomu místu) vede k mnohem snazšímu 
určení polohy v časoprostoru než v případě time-space map.

Zatímco algoritmizace time-space map již byla v něko-
lika studiích zpracována [5], transformace mapy pomocí 
radiální kartografi cké anamorfózy dosud zůstala stranou 
pozornosti softwarům GIS a oproti izochronickým mapám 
se tedy její rozšířenost a použití v posledních 20 letech rela-
tivně snížily. Přitom v jistém ohledu jsou tyto dvě metody 
nejen stejně názorné či vhodné, ale pro určité účely může být 
použití radiální anamorfózy jediné možné. Takovouto úlo-
hou může být například analýza hledání vztahu mezi dvěma 
jevy, kartografi cky zakreslenými pomocí izolinií. „Narov-
nání“ jednoho jevu, tedy např. izochron, z jejich většinou 
hvězdicovitého tvaru na soustředné kružnice, samozřejmě 
společně s transformací veškerého topografi ckého podkladu 
i tematického obsahu mapy, poskytne prostor pro analýzu 
jeho vztahu s jevem druhým. Alespoň částečná automatiza-
ce přeměny map pomocí radiální kartografi cké anamorfózy 
umožní tuto metodu z důvodu její kartografi cké náročnosti 
častěji využívat. 

Následující text se snaží podrobně popsat způsob i použití 
takovéhoto semi-automatického modulu v softwaru ArcGIS, 
autory vytvořeného pro potřeby výzkumu podporovaného 
Grantovou agenturou ČR (GAČR): Analýza vývoje dostup-
nosti v Česku v období 1918–2020.

Radiální anamorfóza a výzkum 
dostupnosti 

(084.3)528.9:656

Mgr. Zuzana Žáková,
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.,

katedra aplikované geoinformatiky a kartografi e,
PřF UK v Praze
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2. Radiální kartografi cká anamorfóza

Anamorfóza jako transformace matematických a geometric-
kých základů mapy i jejího obsahu [6], [7] je používána za 
účelem výraznějšího vyjádření tematického obsahu mapy. 
Tato přeměna může nabývat rozličných podob a podle toho 
je možné i členit typy anamorfózy, což přehledně ukazuje 
obr. 1.

Zatímco pseudoanamorfované mapy se soustřeďují téměř 
výhradně na tematický obsah mapy – jedná se např. o sche-
matické mapy veřejné dopravy – pravé anamorfované mapy 
i radiální geografi cké anamorfované mapy se konstruují i za 
účelem transformace topografi ckého podkladu. Algoritmi-
zace či dokonce automatizace dalších typů anamorfózy již 
v jistých podobách proběhla a pomocné moduly do progra-
mů GIS jsou již ke stažení na internetu [8], [9], [10], [11], 
[12]. Společným problémem je řešení konfl iktu mezi potře-
bou zobrazení mapy v 2D zobrazení, tedy rovině, a vícedi-
menzionální transformací mezi jednotlivými geografi ckými 
jevy a objekty. 

Radiální anamorfóza naproti tomu představuje deforma-
ci prostoru pouze vzhledem k jedinému středovému bodu. 
Vlastní konstrukce probíhá podle soustředných křivek (nej-
častěji kružnic), které reprezentují konstantní hodnotu reálné 
proměnné. Všechny body, které mají stejnou hodnotu pro-
měnné, se pak nachází na jedné kružnici. Pokud je odstup 
křivek vypočítán podle matematického vzorce, jedná se 
o matematickou radiální anamorfózu. Jestliže tvar a rozmís-
tění křivek podléhá konkrétnímu geografi ckému jevu (který 
musí být koncentrický, křivky mohou tvořit například časové 
údaje – izochrony), lze hovořit o geografi cké radiální ana-
morfóze.

2.1  Matematické základy radiální  kar tografické 
anamorfózy

Při radiální anamorfóze dochází k transformaci euklidovské-
ho prostoru původní mapy do geografi ckého prostoru mapy 
anamorfované. Zatímco v originální mapě euklidovská vzdá-
lenost v mapě představuje taktéž euklidovskou vzdálenost na 
referenční ploše, v anamorfované mapě euklidovská vzdá-
lenost reprezentuje hodnotu zobrazovaného geografi ckého 
jevu. V obou případech tak mluvíme o euklidovské vzdále-
nosti bodu, ale v prvém případě (mapa) se jedná o euklidov-
skou vzdálenost v euklidovském prostoru a druhém případě 
(anamorfovaná mapa) o euklidovskou vzdálenost v geogra-
fi ckém prostoru.

Vzhledem k charakteru radiální anamorfózy je výhodné 
používat pro lokalizaci bodů v mapě místo kartézských sou-
řadnic (x, y) polární souřadnice (φ a ρ), kde ρ je vzdálenost 
bodu P ke středu anamorfózy S a φ udává úhel spojnice bodu 
a počátku od zvolené osy ležící v rovině. Radiální anamorfó-
za deformuje vzdálenost bodu ρ ke středu S a zachovává úhel 
φ. Tedy podobně jako u azimutálních zobrazení budou nové 
anamorfované souřadnice φ' a ρ' vypočítány z rovnic

φ' = φ,
ρ' = f (ρ).

Anamorfovaná vzdálenost ρ' je funkcí euklidovské vzdá-
lenosti ρ. U matematické anamorfózy je funkce f matematic-
kou funkcí jako na příklad hyperbolická funkce. 

Funkce f u různosměrné geografi cké anamorfózy nel-
ze jednoduše popsat. Protože hodnota funkce je proměn-
ná nejen v závislosti na vzdálenosti ρ, ale také na úhlu φ, 

navíc je funkce v zobrazovaném území se mění nepravidelně 
v závislosti na zobrazovaném geografi ckém jevu. Popis funk-
ce f u radiální geografi cké anamorfózy můžeme tedy zjed-
nodušit na konstatování, že zajišťuje, aby body P

1
(P

2
…P

n
) 

se stejnou hodnotou G geografi ckého jevu měly od středu 
S stejnou, nebo podobnou vzdálenost ρ'. Což lze matematic-
ky zapsat jako

pro všechny P
1
 a P

2
: G (P1) = G (P2) = > ρ'(P

1
) = ρ'(P

2
).

Hodnota geografi ckého jevu G určuje, jak moc se zkrátí, 
případně prodlouží původní euklidovská vzdálenost ρ. Na 
tomto místě je nutné zdůraznit, že transformace prostoru 
probíhá centricky, tedy že hodnotě geografi ckého jevu odpo-
vídá pouze a jenom vzdálenost bodu P ke středu anamorfózy 
S. Rozhodně nelze předjímat, že jakákoliv vzdálenost v ana-
morfované mapě odpovídá hodnotě zobrazovaného jevu. 
Ostatně i zobrazovaná veličina je vždy vázána na středový 
bod (např. dostupnost měst Středočeského kraje vůči Praze 
místo dostupnost mezi městy Středočeského kraje).

Poloha u digitálních prostorových dat je ve většině případů 
vyjádřena pravoúhlými souřadnicemi x, y. Převod na polární 
souřadnice může být proveden tradičně uváděným vztahem

r = ���x2 + y2

 
,
                      

ϕ = arctg �  �y
—
x

 .

Jiný způsob vyjádření polárních souřadnic je pomocí 
směrového vektoru u→ přímky protínající střed anamorfózy 
a lokalizovaný bod. Úhel φ lze tak vyjádřit směrovým vekto-
rem u→ a vzdálenost ρ velikostí vektoru |u→|. Převod z pravo-
úhlých souřadnic je pak vyjádřen vztahy

u→ = (x
p
–x

s
,y

p
–y

s
), 

|u→| = √(x
p
–x

s
)2 + (y

p
–y

s
)2,

Obr. 1 Klasifi kace typů anamorfózy
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kde x
p
 je prostorová souřadnice lokalizovaného bodu P a x

s
 

je prostorová souřadnice středu S (podobně y
p
,y

s
). Každý bod 

lze lokalizovat vztahem

P = S + u→,

rozepsáno pro jednotlivé prostorové souřadnice

P
x
 = S

x
 + u

x
,

P
y
 = S

y
 + u

y 
,

kde P
x
, S

x
, u

x
 jsou x-ové prostorové souřadnice bodu P, středu 

S a směrového vektoru u→.
Lokalizací bodu pomocí středového bodu S, směrového 

vektoru a jeho velikosti odpadá výpočet funkce arkustan-
gens, která nabývá stejných hodnot pro dva různé úhly v roz-
dílných kvadrantech. Pro potřeby práce s digitálními prosto-
rovými daty je tato skutečnost výhodná, a proto je v práci 
používána právě tato varianta pro určení polohy bodu.

U digitálních dat nelze z principu mluvit o měřítku, avšak 
při jejich převodu do analogového formátu se defi nování 
měřítka nevyhneme. Měřítko anamorfované mapy je vyjád-
řeno poměrem mezi hodnotou zobrazovaného jevu a vzdále-
nosti od středu anamorfózy v mapě. Tedy jaká hodnota zob-
razovaného jevu odpovídá kolika centimetrům od středového 
bodu v mapě (10 minut odpovídá 1 cm). Potom pro anamor-
fovanou vzdálenost ρ

a
 platí, že je rovna podílu hodnoty G 

zobrazovaného jevu a měřítka anamorfózy m
a
. Volba měřítka 

anamorfózy by měla zohlednit rozměry mapy

ρ
a
 = G / m

a
 .

Změna v poloze bodu před a po anamorfóze je rovna roz-
dílu anamorfované vzdálenosti ρ

a
 a originální vzdálenosti ρ 

(vyjádřeno absolutně) nebo podílem vzdáleností ρ
a
 a ρ (vyjá-

dřeno relativně). Když výše uvedené dosadíme do vztahu 
vyjádření polohy bodu pomocí vektorů, získáme

Pana = S + u→ · (ρ
a
 / ρ),

což je de facto popis transformace bodu z originální polohy P 
do polohy anamorfované Pana. Dosazením za ρ

a
 a rozepsáním 

transformace pro jednotlivé souřadnice dostaneme následu-
jící vztahy

P
x
ana = S

x
 + (G/ρ) · (1/ m

a
)· u

x 
, 

P
y
ana = S

y
 + (G/ρ) · (1/ m

a
)· u

y 
,

přičemž ρ lze vyjádřit jako velikost vektoru |u→|. 
Z výše uvedeného je zřejmé, že pro provedení radiální 

anamorfózy je třeba, aby primárně transformovaný jev (ten, 
podle kterého bude následně přeměněna geometrická kostra 
celé mapy) byl koncentrického rázu. Právě časovou dostup-
nost je možné za takovýto jev považovat, nicméně v určitých 
případech mohou mít izochrony takový průběh, který použití 
metody částečně omezí. Příkladem takovéto situace může být 
dostupnost střediska při použití veřejné dopravy, kdy vlaky 
vyšší kvality či dálkové autobusové spoje zastavují pouze ve 
vybraných stanicích, které tak mají lepší dostupnost než kilo-
metricky bližší, avšak méně významné stanice. Je tedy maxi-
málně vhodné, aby hodnota anamorfovaného jevu narůstala 
od střediska = středu anamorfózy směrem k okraji mapy. 
Pokud tomu tak není, radiální anamorfóza je stále použitelná 
a může přinést i odpovídající výsledky, to vše však za jistou 
cenu. Tou je názornost anamorfované mapy, neboť ona pří-
padná více přiblížená vlaková stanice svým „přeskočením“ 

okolních středisek svým způsobem zamezuje následnou 
transformaci i dalšího topografi ckého podkladu mapy. Došlo 
by k úplnému obrácení, tj. ke zhroucení původního prostoru. 
Nicméně, v případě použití metody pouze na bodové jevy 
– střediska, stanice, atd. je i takto metoda použitelná a svým 
způsobem i vhodná. Zde potom záleží na zvážení kartografa, 
zda je pro účely mapy vhodné připustit ony prostorové změ-
ny či nikoliv.

2 .2   Algori tmizace radiální  kar tografické 
anamorfózy geografické

Problematika algoritmizace anamorfózy je částečně podob-
ná pro prvky tematického obsahu (prvky, u kterých je známa 
přesná hodnota zobrazovaného jevu) a pro prvky topografi c-
kého obsahu (prvky mapového obsahu, u kterých je potřeba 
hodnotu geografi ckého jevu aproximovat). V případě topo-
grafi ckého podkladu je třeba důkladně provést interpolaci 
(dopočet) hodnot dostupnosti pro jednotlivé prvky – body, 
linie, hranice ploch. Vyvstává přitom zásadní problém a to 
najití kompromisu mezi prostorovou deformací prvku v geo-
grafi ckém prostoru anamorfované mapy a zachováním pros-
torových vztahů v mapě spolu s jistou tvarovou podobností 
originálu a anamorfovaného výsledku. V ideálním případě by 
kartograf měl k dispozici posuvný kurzor, kterým by inter-
aktivně určoval míru deformace a volil tak mezi dvěma póly 
– originální mapou na jedné straně a anamorfovanou mapou 
s co nejpřesnější aproximací geografi ckého jevu (avšak 
s porušenými prostorovými vztahy mezi prvky mapy) na 
straně druhé. Prozatím má kartograf možnost ovlivnit podo-
bu výsledné anamorfované mapy charakterem vstupních 
dat. V tom spočívá i hlavní a nenahraditelná role kartografa 
v procesu anamorfózy. Tedy vybrat a případně upravit vstup-
ní data k anamorfóze tak, aby výsledná anamorfovaná mapa 
splňovala svůj účel, tj. poskytla uživateli názorné a snadno 
pochopitelné vyjádření zobrazovaného geografi ckého jevu.

Vzhledem k rozsahu příspěvku je v následující části popsá-
na pouze realizace algoritmu pro transformaci tematického 
obsahu v prostředí ArcGIS 10 od fi rmy ESRI. Algoritmiza-
ci anamorfózy topografi ckého podkladu podrobně popisuje 
[13].

Pro automatizaci anamorfózy je potřeba vyřešit, jakým 
způsobem posunout jednotlivé body, respektive vertexy 
polygonů a linií do anamorfované polohy, aniž by došlo 
k chybám v topologii prvků. Je tedy třeba rozložit polygo-
ny a linie na jednotlivé vertexy (body, které tvoří polygon či 
linii), přepočítat jejich polohu dle rovnice radiální anamor-
fózy a následně vertexy opětovně spojit při dodržení vstupní 
topologie. U bodů se problém automatizace zjednodušuje 
pouze na výpočet nové anamorfované polohy a odpadá tak 
prvotní rozklad a fi nální rekonstrukce geometrie.

Jedna vrstva (shapefi le, feature class) v prostředí GIS 
může být složena z několika prvků shodné geometrie (bod, 
linie, polygon), ale s různou hodnotou časové dostupnos-
ti. Jeden prvek tak odpovídá jednomu řádku v atributové 
tabulce vrstvy. Při anamorfóze jsou zpracovávány postupně 
(v cyklu) jednotlivé prvky vrstvy. Prvním krokem je zís-
kání přístupu ke geometrii prvku, aby bylo možné odečíst 
prostorové souřadnice bodu, respektive vertexů. Prostorové 
souřadnice jsou postupně spolu s hodnotou dostupnosti uklá-
dány do seznamu, který slouží jako vstup pro druhou fázi 
algoritmu, tj. výpočet anamorfované polohy. Podobně jsou 
zpracovány prostorové souřadnice středu anamorfózy, jež 
jsou uloženy do samostatného objektu. Druhá fáze algoritmu 
spočívá v načtení prostorových souřadnic středu anamorfó-
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zy, prostorových souřadnic bodu a odpovídající dostupnosti 
z prvního seznamu a dosazení těchto proměnných do rovnice 
anamorfózy. Vypočtené nové souřadnice jsou opět ukládá-
ny do nového seznamu, je tedy dodrženo pořadí souřadnic 
v obou seznamech. 

V případě, že prvek je reprezentován polygonem nebo 
linií, pak je potřeba před fi nálním vytvořením anamorfované-
ho prvku zkontrolovat topologii vertexů a odstranit ty, které 
by vlivem anamorfózy změnily polohu tak, že by po vykres-
lení porušovaly topologická pravidla (obr. 2). 

Po korekci pořadí vertexů, lze vytvořit vrstvu obsahují-
cí anamorfované prvky. Tedy každý z prvků je zapsán jako 
jeden řádek atributové tabulky, přičemž do pole obsahující 
geometrii prvku budou vloženy anamorfované prostorové 
souřadnice jednotlivých vertexů, respektive jednoho bodu 
v případě bodového prvku.

Algoritmus (obr. 3) lze realizovat v cyklu, kdy jeden 
prvek postupně projde všemi fázemi (načtení geometrie, 
přepočítání, korekce pořadí, zápis geometrie), a až poté 
je zpracován další prvek vstupní vrstvy. Tento způsob je 
však náročný na výpočetní čas. Mnohem efektivnější je 
načtení geometrie všech prvků, poté přepočítání souřad-
nic, korekce topologie a následně zápis všech prvků do 
vrstvy. Pak je ale nutné při ukládání prostorových souřad-
nic do seznamu zachovat jejich příslušnost ke správnému 
prvku. Proto byl vytvořen objekt Feature, jehož atribu-
ty tvoří seznam prostorových souřadnic prvku (Feature.
.coordinate_list) a příslušná hodnota dostupnosti (Feature.
.accessibility). Mezi jednotlivými fázemi algoritmu tak není 
předáván seznam souřadnic, ale seznam objektů Feature, ve 
kterém každý objekt reprezentuje jeden prvek ze vstupní 
vrstvy. 

2.3  Implementace algori tmu a  extenze 
v ArcGIS 10

Při implementaci algoritmu bylo využito programovacího 
jazyka Python 2.6 a  modulů arcpy, math, os a sys. V násle-
dujícím textu není popsán celý skript, pouze jeho základní 
funkce.

Pro přístup ke geometrii dat byla využita funkce Search-
Cursor, která vytvoří objekt, jež dovoluje procházet řádky 
atributové tabulky, potažmo tedy prvky vstupní vrstvy (ve 
skriptu inFile). Procházení jednotlivých řádků je realizováno 
standardní syntaxí cyklu  v jazyce  Python – for řádek in ar-
cpy.SearchCursor(inFile), a to i v případě, že vstupní vrstva 
obsahuje pouze jeden prvek. Zjistit název pole s geometrií lze 
pomocí vlastnosti funkce arcpy.Describe(inFile).shapeField-
Name. Dotázáním na toto pole získáme Geometry Object, 

který obsahuje seznam prostorových souřadnic daného prv-
ku. Následně přes vazbu for…in… je možné uložit jednotlivé 
prostorové souřadnice do samostatných proměnných a zpří-
stupnit je tak pro další zpracování. 

V druhé a třetí části skriptu dochází k přepočítání pro-
storových souřadnic dle rovnice anamorfózy. Výsledkem je 
Python seznam obsahující anamorfované souřadnice, kte-
ré jsou uloženy v pořadí zaručujícím topologicky korektní 
vykreslení prvku. Celý výpočet je realizován přes několik 
vnořených cyklů a opětovné uložení prvků do nových sezna-
mů a objektů Feature.

V závěrečné části skriptu je vytvořena nová výstupní vrst-
va outFile (nástroj CreateFeatureClass), do které jsou zapsá-
ny anamorfované prvky. Pro zápis geometrie je nutné nej-
prve vytvořit pole obsahující prostorové souřadnice prvku, 
toto pole pak převést na geometry object a přes funkci arcpy.
.InsertCursor(outFile) uložit Geometry Object do atributové 
tabulky vrstvy outFile.

Kromě očekávané anamorfózy prvků, která nemění geo-
metrii vstupní a výstupní vrstvy (bodová vrstva je anamorfo-
vána opět na bodovou, podobně liniová a polygonová vrstva), 
skript umožňuje i transformaci bodové vrstvy na vrstvu linio-
vou nebo polygonovou. Lze předpokládat, že uživatel bude 
mít k dispozici pouze body se známou hodnotou dostupnos-
ti, avšak jako výstup by potřeboval linii nebo polygon. Tuto 
transformaci je možné provést i mimo skript využitím geo-
procesingových nástrojů ArcGIS (např. PointToLine), avšak 
integrací do skriptu uživateli odpadá nutné předzpracování 
dat. 

Protože smyslem algoritmizace radiální anamorfózy je 
mimo jiné i zpřístupnění této metody geoinformaticky méně 
zkušeným uživatelům, bylo třeba vytvořit i uživatelsky přívě-
tivé grafi cké rozhraní, ze kterého by skript mohl být jednodu-
še spuštěn. ArcGIS nabízí snadné propojení skriptu s grafi c-
ky uživatelským prostředím ArcGIS a umožňuje tak vytvořit 
nástroj (tool) se standardním dialogovým oknem, které má 
přednastavenou základní funkcionalitu nástrojů ArcGIS, jako 
je například kontrola správnosti vstupů a výstupů, vypsání 
chybových zpráv v dialogovém okně apod. Z výše popsa-
ného skriptu byl vytvořen nástroj Anamorphing Thematic 
Features (obr. 4), který je součástí skupiny nástrojů (toolbo-
xu) umožňující radiální anamorfózu prvků mapy. Kartograf 
zadává či vybírá z nabídky:

•  InFile – vstupní vrstva prvků tematického obsahu mapy, 
které budou anamorfovány. Atributová tabulka musí obsa-
hovat sloupec udávající časovou dostupnost prvku.

•  Field – pole z atributové tabulky vrstvy inFile, které obsa-
huje hodnotu dostupnosti. 

•  Center – střed anamorfózy. Vrstva s jedním bodem, ke kte-
rému je počítána dostupnost zbylých prvků.

•  ScaleFile – měřítko anamorfózy tvoří vrstva s jedním 
bodem, který anamorfózou nemění svoji polohu (podrob-
něji je vysvětleno dále). Měřítko anamorfózy je ve skrip-
tu zadáváno pomocí kartografem zvoleného bodu, který 
anamorfózou nezmění svoji polohu vůči středu anamorfó-
zy. Měřítko anamorfózy se následně vypočte jako poměr 
časové dostupnosti a vzdušné vzdálenosti zvoleného bodu 
od středu anamorfózy (např. 10 minut odpovídá 1 km). 
Toto měřítko je neměnné vůči přiblížení (oddálení) digi-
tálních dat a v případě převodu digitálních dat do ana-
logové podoby lze jednoduše upravit na obvyklejší tvar 
s centimetry. 

Obr. 2 Vznik topologické chyby vlivem posunu vertexů
Poznámka: Šipky naznačují posun vertexů vlivem 

anamorfózy vůči středu S, pro dodržení topologie je třeba 
odstranit vertex č. 5, nebo změnit jeho pořadí.
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•  ScaleField – pole z atributové tabulky vrstvy ScaleFile, 
které obsahuje hodnotu dostupnosti.

•  OutGeometry – geometrie výstupní vrstvy outFile, uživa-
tel tak má možnost ovlivnit, jaké geometrie (bod, linie, 
polygon) budou výsledné anamorfované prvky. 

3. Anamorfovaná mapa

Ačkoliv v příspěvku není z důvodu jeho rozsahu věnována 
pozornost anamorfóze topografi ckého podkladu, právě na 
kvalitě, či spíše vhodnosti vstupních dat je výsledek znač-
ně závislý. Kartograf už při interpolaci hodnot dostupnosti Obr. 4 Dialogové okno nástroje Anamorphing Thematic Features

Obr. 3 Algoritmus anamorfózy prvků tematického obsahu
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a tvorbě rastru ovlivňuje posunem důrazu na ose globální 
– lokální hodnoty nejen velikost tvarové deformace prvku, 
ale zároveň i míru zachování prostorových vztahů mezi prv-
ky. Pokud kartograf předem ví, že potřebuje v anamorfované 
mapě zachovat více prostorových vztahů, musí to zohlednit 
již při tvorbě úvodního rastru hodnot dostupnosti. 

K testování extenze byla použita data s časovou dostup-
ností obcí ve Středočeském kraji vůči Praze. Z prostorových 
dat byly užity následující datové vrstvy: bodová vrstva obcí 
Středočeského kraje, bodová vrstva Prahy (vrstva s jedním 
bodem), liniová vrstva izochron, polygonová vrstva zón 
dostupnosti, polygonová vrstva území obcí s rozšířenou 
působností (ORP), model silniční sítě, nad kterým je možné 
pomocí síťové analýzy provést výpočet časové dostupnosti 
míst.

Dostupnost míst byla počítána pomocí nástroje OD Cost 
Matrix (extenze Network Analyst) v softwaru ArcGIS 10 
nad modelem silniční sítě Středočeského kraje, který byl 
vytvořen v rámci projektu GAČR Analýza vývoje akcesi-
bility v Česku v období 1921–2020. Model je konstruován 
pro výpočet časové dostupnosti pomocí osobní automobilové 
dopravy [14], [15].

 Vrstva obcí, včetně hlavního města Prahy, a vrstva vněj-
ší hranice Středočeského kraje byly převzaty z geodatabáze 
ArcČR od fi rmy ArcData. Polygonová vrstva zón dostupnos-
ti byla vygenerována pomocí nástroje Service Area (extenze 

Network Analyst). Izochrony jsou reprezentovány hranicemi 
jednotlivých polygonů zón dostupnosti (obr. 5). 

Použitím navrhnutého nástroje byla vytvořena anamor-
fovaná mapa (obr. 6). Pro stanovení měřítka bylo zvoleno 
město Kladno jako bod, jehož poloha zůstane nezměněna. 
Izochrony a zóny dostupnosti byly transformovány do kruž-
nic a obce, reprezentovány bodovými znaky, se přiblížily 
(vzdálily) Praze v závislosti na vypočítané časové dostup-
nosti obce. Takto se například Beroun výrazně přiblížil ku 
Praze oproti jiným městům a naopak, Sedlčany se vzdálily. 
Uživatel tak celkem snadno dokáže identifi kovat dobře a hů-
ře dostupné oblasti v okolí Prahy.

I když polygony zón dostupnosti nebyly zcela hvězdicového 
charakteru, podařilo se eliminovat možné topologické chyby, 
takže i výsledná anamorfovaná data jsou topologicky validní. 
Vrstva hranice Středočeského kraje byla nejprve převedena na 
bodovou vrstvu, čímž byly i jednotlivé vertexy převedeny na 
samostatné body (typu single point, kdy každý bod je repre-
zentován jedním řádkem v atributové tabulce). Pro některé 
tyto body – vzdálené méně než 500 m od komunikace – byla 
vypočtena jejich dostupnost vzhledem ku Praze. Selekcí tak 
byly získány body, ležící na hranici Středočeského kraje, které 
se zároveň nacházely poblíž silniční sítě a mají tak relativně 
přesně spočítanou svoji dostupnost vzhledem k Praze.

Z výsledného obrázku je patrné, že pro potřeby dalších 
geografi ckých či geoinformatických analýz může vytvořený 

Obr. 5 Tematická mapa časové dostupnosti obcí Středočeského kraje k Praze v roce 2001
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Obr. 6 Anamorfovaný tematický obsah mapy spolu s vnější hranicí Středočeského kraje

Obr. 7 Středočeský kraj s „předgeneralizací“, administrativní mapa (vlevo) – anamorfovaná mapa (vpravo)

tool velmi dobře posloužit. Na druhou stranu však přílišná 
„přesnost“ při transformaci hranice Středočeského kraje 
vede k absolutnímu nezachování alespoň přibližného původ-
ního tvaru a pro kartografa i uživatele mapy se již jedná 
o „kartografi cký zmetek“.

Pro odstranění tohoto kartografi cky nevhodného efektu je 
třeba při tvorbě anamorfované mapy mít na paměti prová-
zanost anamorfovaného topografi ckého podkladu a tematic-
kého obsahu mapy. Pro lepší příklad funkčnosti byla vybrá-
na vrstva obcí Středočeského kraje, u které bylo ze všech 
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1145 obcí vybráno pouze 72 nejvýznamnějších (nad 2000 
obyvatel). Teprve z tohoto omezeného počtu byla postupnou 
a několikrát opakovanou kalibrací interpolovaného rastru 
dostupnosti vytvořena anamorfovaná mapa hranic Středočes-
kého kraje, ORP, velkých obcí a důležitých řek (obr. 7).

Z příkladu je vidět, že např. ORP Kralupy nad Vltavou, 
jejíž severovýchodní část je díky dálnici výrazně rychleji 
dostupná než jižní a zejména jihozápadní část, by se přes-
nou anamorfózou bez potřebné (před)generalizace vykreslila 
inverzně (severní část je v anamorfované mapě vykreslena 
blíže Praze než jižní část). Ani účinná generalizace však 
nezabránila špatnému umístění obcí Kralupy nad Vltavou 
a Libčice nad Vltavou do jiného území. Naproti tomu však 
generalizace způsobila, že vrstva hranic ORP velmi dobře 
ilustruje prostorovou deformaci území. Zřejmě vynikají 
oblasti, kudy prochází dálnice D1, D5, D8 a další rychlostní 
komunikace. Je tedy na zvážení kartografa, které prvky do 
vlastní mapy zanést a které vynechat.

4. Diskuze a závěr

Příspěvek popisuje kartografi ckou část výzkumu vývoje 
akcesibility v ČR, podporovaného GAČR. V této části bylo 
třeba matematicky popsat podstatu geometrické transforma-
ce radiální anamorfózy a vytvořit pokud možno automatický 
nástroj pro realizaci této kartografi cké metody v prostředí 
GIS.

Problematika digitálního řešení kartografi cké radiální 
anamorfózy byla řešena zvlášť pro topografi cký podklad 
a zvlášť pro tematický obsah. Z důvodu rozsahu příspěvku 
zde byla věnována pozornost zejména transformaci tema-
tického obsahu, neboť transformace topografi ckého pod-
kladu je z pohledu zaměření článku v klíčových krocích 
analogická. Z uvedených příkladů však zřejmě vyplývá, že 
kvalitní anamorfovanou mapu dělá teprve zásah kartografa, 
a to už při úpravě vstupních dat do celého procesu. Výzkum 
tak mj. ukázal, že i přes veškeré možnosti dnešní výpočetní 
techniky je osoba kartografa, jako člověka, který aktivně 
ovlivňuje proces kartografi cké tvorby, nenahraditelná. Žád-
ný geoinformatický ani kartografi cký nástroj nezaručuje 
vznik absolutně korektních výsledků. Kartograf aktivně 
ovlivňuje nejen nastavení parametrů nástroje, ale určuje 
i vhodnost nástroje, upravuje výsledky a průběžně vstupu-
je do procesu tvorby a koriguje mezivýsledky zpracování. 
Podobně i v algoritmu pro tvorbu radiální anamorfózy má 
osoba kartografa klíčové postavení a rozhodující vliv na 
konečnou podobu výsledku.

Předvedený algoritmus z kartografa nesejme hlavní odpo-
vědnost za výběr vhodných vstupních dat (případně úpravy 
dat tak, aby bylo použití nástroje efektivní), kritické zhodno-
cení výsledku anamorfózy a provedení dalšího kartografi c-
kého zpracování, je-li ho třeba. Proto je namístě zdůraznit, 
že navržený algoritmus umožňuje semi-automatizovanou, 
nikolik plně automatizovanou tvorbu radiální anamorfózy 
v digitálním prostředí GIS. 

Obzvláště při anamorfóze více prvků je potřeba volit kom-
promis mezi zachováním prostorových vztahů mezi prvky 
a přesností geometrické transformace. V navržených algorit-
mech je toto realizováno pomocí nastavení parametrů inter-
polace hodnot geografi ckého jevu. V takovémto řešení však 
výsledek opět závisí na zkušenosti kartografa jak nastavit 
vhodné parametry interpolace, pro méně zkušeného uživa-
tele hledání optimálního poměru mezi výše uvedenými póly 
(zachování prostorových vztahů versus přesnost transfor-

mace) tak může znamenat několikeré a zdlouhavé opaková-
ní celého procesu. Využití interaktivních náhledů, které by 
ukazovaly pravděpodobný výsledek pro jednotlivá nastavení 
interpolace, by tak jednoznačně usnadnilo najití optimálního 
poměru.

Je zřejmé, že i když je anamorfóza účinnou metodou tema-
tické kartografi e pro zvýraznění tematického obsahu map, je 
třeba využívat tuto metodu uvážlivě. Mnohdy je totiž defor-
mace původního euklidovského prostoru natolik velká, až 
vzniká reálné nebezpečí, že mapa bude pro uživatele obtížně 
čitelná. U geografi ckých anamorfóz je třeba také pamatovat 
na vhodný výběr typu anamorfózy vzhledem k zobrazované-
mu jevu. Ne každá metoda je vhodná pro jakýkoliv typ geo-
grafi cké veličiny. Proto je vždy nutné odhadnout prostorovou 
podstatu zobrazovaného jevu, uvědomit si, jak bude anamor-
fóza pravděpodobně prostor mapy deformovat a uvážit zda 
výsledná anamorfovaná mapa bude splňovat požadovaný 
účel.
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Abstrakt

Kvalita rozhodovacích procesů – tj. rychlost a správnost rozhodování – při řešení krizových situací (živelních pohrom, 
průmyslových havárií apod.) závisí mimo jiné na kvalitě použité vizualizace prostorových dat. Většina rozhodovacích úloh 
v těchto situacích má prostorovou souvislost. Byly porovnávány dvě varianty znakových sad vytvořených pro účely dynamické 
vizualizace prostorových dat v oblasti krizového řízení. Byl sestaven test, v němž byly zkoumány percepční vlastnosti 
znaků, především schopnost znaku zachytit pozornost uživatele (vyhledání znaku v mapě). Dále byly zkoumány asociativní 
charakteristiky znaku. Součástí testové baterie byl i psychologický test, kterým byl zjišťován preferovaný kognitivní styl jedince. 
Cílem bylo rozhodnout, která sada mapových znaků je pro daný účel vhodnější, a zda vhodnost použití některé ze znakových 
sad závisí na kognitivním stylu uživatelů.

Evaluation Method of Cartographic Symbol Sets in the Context of User’s Personality

Summary

Quality of decision making processes – i.e. speed and correctness of deciding – when solving emergency situations (natural 
disasters, industrial accidents, etc.) depends among others on the quality of used spatial data visualization. Most decision 
making tasks in such situations contain spatial aspect. Two versions of symbol sets created for purposes of dynamic visualization 
of spatial data in the area of emergency management have been compared. A test was compiled in which perception aspects 
of symbols were analyzed, focusing mainly on the ability of symbols to attract attention of users (localization of symbol in the 
map). Further associative characteristics of symbols were studied. The test also included a psychological section in which 
preferred cognitive styles of respondents were investigated. The aim of testing was to determine which of symbol sets is more 
suitable for the given purpose and whether suitability of any symbol set depends on cognitive style of users.

Keywords: cognitive style, experimental testing, map symbol, suitability of symbols

1. Úvod

Nejen v krizových situacích ovlivňuje úroveň zpracování 
mapových podkladů úsudky uživatelů a následně také jejich 
rozhodování. Proto je důležité neustálé zdokonalování všech 
částí procesu mapové tvorby a vyvíjení nových metod, které 
mohou využívat znalostí i z jiných oborů. Velkým přínosem 
se v poslední době ukazuje především propojení tradičních 
kartografi ckých metod s metodami a postupy z psychologie. 
Článek přináší poznatky o možnostech testování a hodnocení 
znakových sad a možném vlivu kognitivního stylu jednotli-
vých uživatelů.

Jedním z dílčích úkolů řešených v rámci výzkumného 
záměru “Dynamická geovizualizace v krizovém manage-
mentu” bylo vypracování pilotní studie zaměřené na tvorbu 
dynamických map pro situace povodňového ohrožení. Pro 
účely této studie byly sestaveny dvě znakové sady tematicky 
zaměřené na povodňovou problematiku. Následně bylo pro-
vedeno srovnávací hodnocení těchto znakových sad.

2. Metodika hodnocení znakových sad

2.1 Obecné pr incipy hodnocení  znakových sad

V odborné literatuře je popsána řada metod hodnocení mapo-

vých děl a souvisejících produktů. Některé z nich (viz [6]) 
jsou zaměřeny především na různé aspekty atraktivity mapo-
vých děl a jako takové jsou vhodné zejména k hodnocení 
map určených pro širokou veřejnost. U mapových děl sesta-
vovaných pro odborníky je třeba zaměřit se na jiné aspekty; 
jak uvádí [8], je v těchto případech třeba hodnotit především 
názornost kartografi ckého vyjádření objektů a jevů, rozliši-
telnost použitých kartografi ckých znaků, přehlednost jednot-
livých typů objektů a jevů a čitelnost mapy v předpokláda-
ných podmínkách jejího využívání.

V praxi jsou pro takové hodnocení nejčastěji využívanými 
metodami expertní hodnocení a subjektivní hodnocení uživa-
telů. Hlavní nevýhodou uvedených metod je jejich značná 
subjektivita – výsledky hodnocení do značné míry závisí 
v prvním případě na výběru odborníků, hodnotících kritérií 
apod., ve druhém případě pak na výběru dotazovaných uživa-
telů, jejich znalostech a dovednostech atd.

Pro účely hodnocení znakových sad popisovaného v článku 
byla jako nejvhodnější zvolena metoda vícefázového měření 
výkonů uživatelů při práci s mapou, kterou se již v omezené 
míře zabývali např. P. Sedlák aj. [14]. Prostřednictvím této 
metody sice není možné hodnotit všechny aspekty mapového 
díla (např. obsahovou správnost, aktuálnost či polohovou přes-
nost), je však velmi vhodná pro posuzování různých kognitiv-
ních aspektů procesu získávání informací z mapy, které lze jen 
velmi obtížně postihnout jinými způsoby.

Pro účely hodnocení znakových sad bylo použito více-
fázové hodnocení. Hodnocení se skládalo ze tří základních 
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částí, které byly zaměřeny jak na vlastní znaky konkrétní 
znakové sady, tak na uživatele. První část byla věnována 
hodnocení percepčních aspektů mapových znaků, druhá část 
byla zaměřena na motivovanost (tj. asociativnost) mapových 
znaků a třetí část se zabývala hodnocením uživatele z psy-
chologického hlediska.  

2 .2  Percepční  aspekty kar tografických znaků

Percepční aspekty se týkají především uživatele. Percepce 
(z latinského perceptio neboli vnímání) bývá defi nována jako 
proces, pomocí kterého probíhá u organismů uvědomění si 
a porozumění okolnímu prostředí prostřednictvím zpracová-
ní senzorové informace [11] a proto je nedílnou součástí pro-
cesu čtení map. Lidské smysly byly dlouhou dobu považo-
vány za pasivní senzory, ale studium iluzí a optických klamů 
(obr. 1) prokázalo, že mozek se snaží dát smysl každé přijaté 
informaci. Tento fakt je důležitý i pro kartografi i, kde v pro-
cesu čtení map také dochází mimo jiné k běžným optickým 
jevům jako je zabarvování, halo apod. [4], které mohou vést 
až k chybné interpretaci.

Tvůrce znakové sady by proto měl zejména při tvorbě 
bodových a liniových znaků pracovat se všemi variantami 
podkladu (tj. plošných znaků). Testování percepčních aspek-
tů proto také musí probíhat na uvažovaných mapových pod-
kladech, pro které byla znaková sada vytvořena. 

Z výše zmíněných důvodů je důležité zahrnout hodnoce-
ní percepčních aspektů kartografi ckých znaků do celkového 
hodnocení znakové sady.

2.3  Motivovanost  (asociat ivnost) 
kar tografických znaků

Základní dělení znaků ve znakových soustavách na základě 
vztahu mezi znakem a označovaným objektem či jevem vyčle-
ňuje znaky konvenční a motivované [3]. V kartografi i můžeme 
nalézt zástupce obou zmíněných skupin, ale při konstrukci 
nových znakových sad je až na výjimky vhodné vytvářet zna-
ky motivované. Členění kartografi ckých znaků můžeme nalézt 
například v [12]. Motivovanost znaků je zde ovšem uvažována 
pouze v případě bodových (fi gurálních) znaků.

Motivovanost můžeme defi novat jako míru podobnosti 
výsledného znaku s reprezentovaným objektem, v matemati-
ce se můžeme setkat s termínem asociativnost, tj. schopnost 
nebo možnost seskupování. Motivovanost může být nesena 
různými proměnnými mapového znaku jako tvarem, barvou 
atd. (obr. 2, 3).

Použití motivovanosti je důležité zejména v případě tvorby 
znakových sad určených pro širokou veřejnost, které značně 
ulehčí čtení a používání mapy. V případě sad pro odborní-
ky ovšem může také hrát významnou roli, zejména v oblasti 
krizového managementu, kde práce s mapou probíhá pod 
časovým tlakem a motivované znaky mohou minimalizovat 
možnost vzniku chyb (záměny znaků, apod.). Protože moti-
vovanost poskytuje objektivní výhodu znakové sady, je nutné 
zahrnout hodnocení míry motivovanosti konkrétních znako-
vých sad do jejich testování.

Způsobů testování míry motivovanosti je více. První mož-
ností je prosté přiřazení evokovaného významu testovanou 
osobou. V tomto případě je ale obtížné srovnání míry pří-
buznosti významu testovaného znaku a významu uvedeného 
testovanou osobou a zároveň ostatními testovanými osoba-
mi. Porovnání umožňuje předložení možností omezeného 
množství významů uvažovaného znaku testované osobě. 

Jako nejvýhodnější se jeví počet 5, z nichž jeden význam je 
správný (zamýšlený), další dva plní funkci distraktoru (jeden 
příbuzný významem, ale odlišný jinou charakteristikou 
postiženou v konstrukci znaku, druhý odlišný významem, 
ale příbuzný uvedenou charakteristikou) a zbývající dva jsou 
naprosto odlišné, přičemž jeden z nich by mohl být součástí 
uvažované sady a druhý nikoliv. Vytvoření sad těchto význa-
mů ke každému znaku je obtížné a ne u všech znaků je mož-
né splnit všechny podmínky.    

2 .4   Vliv osobnostních charakter is t ik  uživatele 
na čtení  map

Problematika interindividuálních rozdílů uživatelů mapových 
produktů, které výrazně ovlivňují proces práce s mapou, je 
refl ektována a zpracovávaná mnoha autory. V [6] se pojed-
nává o individuálních a skupinových rozdílech jako je např. 
odbornost, kultura, pohlaví, věk či zrakové postižení. V psy-
chologii se interindividuální variabilitou zaobírají nejen 
odborníci z oblasti psychologie osobnosti, ale i v dalších 
odvětvích psychologie hraje výzkum odlišností zásadní 
roli pro pochopení obecných principů prožívání, poznávání 
a chování u lidí. Specifi cké nároky na design výzkumu a na 
výzkumníka kladou kulturně-srovnávací studie. Existuje 
dlouhá tradice výzkumníků od Riverse, Luriji až po Nisbet-
ta a Kitayamu, kteří poukázali na výrazné odlišnosti již na 
úrovni elementárního vnímání a ve způsobu myšlení přísluš-
níků různých kultur (viz [2], [5], [7], [9], [10], [15]).

Jedním z konceptů, který má své kořeny ve studiu kognitiv-
ních procesů a zároveň osobnosti, je kognitivní styl (viz [17]). 
V [18] je uvedeno, že kognitivní styl je vývojově stabilizovaná 
forma kognitivní kontroly, která je relativně stejná v různých 
situacích. Koncept kognitivního stylu, neboli stylu myšlení, 
vysvětluje rozdíly mezi tím, jakým způsobem jednotliví lidé 
zpracovávají informace (jak lidé myslí, vnímají a zapamatová-
vají si) a jakou formu reprezentace informací preferují.

Kognitivní styl je tedy typologií a reprezentuje typický způ-
sob organizace kognitivních funkcí u skupin jedinců. Užiteč-
nost tohoto konceptu v kartografi i spatřujeme především 
v možnosti vytvářet alternativní metody vizualizace tak, aby 
byly přizpůsobeny uživatelům různých kognitivních stylů.

V rámci [13] bylo provedeno srovnání existujících pojetí 
kognitivního stylu a autoři uvádějí, že tyto současné koncep-
ty v sobě zahrnují a měří dvě obecnější dimenze. Jedná se 
o verbálně-vizuální (obrazovou) dimenzi, která indikuje pre-
ferenci jedinců užívat a zpracovávat verbálně, resp. obrazově 
kódovanou informaci. Druhá dimenze rozlišuje zaměřenost 
jedince na celek či detail. Zde hovoříme o globálně-analytic-
ké dimenzi. Další autoři však zdůrazňují jiné aspekty kogni-
tivního stylu a vyvíjejí své vlastní koncepty. Velice zajímavý 
koncept nabízí [1], kde autorky nacházejí zároveň podporu 
pro svá tvrzení ve zjištěních z oblasti neurofyziologie. Tra-
dičně pojímanou verbálně-vizuální dimenzi ještě dále roz-
pracovávají a rozlišují mezi vizuálně-předmětovou (object 
imagery) dimenzí a vizuálně-prostorovou (spatial imagery) 
dimenzí. Pro měření preferencí vytvořily dotazník OSIQ 
(Object-Spatial Imagery Questionnaire), který byl využit 
i v rámci této studie.

3. Popis experimentu

Výše navržená metodika testování mapových znaků byla 
v následující části výzkumu aplikována do praktického tes-
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tování, při kterém byly pomocí multivariantního testovacího 
programu (MUTEP) experimentálním způsobem zjišťovány 
jednotlivé parametry dvou sad mapových znaků pro krizové 
řízení. Cílem testování byla kvantifi kace základní percepce 
a motivovanosti těchto dvou navržených znakových sad. 
Dílčím cílem bylo ověření vlivu kognitivního stylu osoby 
na uvedené vlastnosti a také ověření funkčnosti navrženého 
software.

Program MUTEP, který umožňuje vytváření a administraci 
mapových testů, byl vyvinut výzkumným týmem Laboratoře 
kartografi e a geoinformatiky Masarykovy univerzity (MU) 
ve spolupráci s externími programátory. Hodnoty výsledků 
všech testovaných osob jsou postupně ukládány do databáze, 
což umožňuje jejich následné vyhodnocení a velmi přesnou 
a objektivní interpretaci. Řazení a posloupnost jednotlivých 
částí testu je ilustrována na obr. 4. Vice o programu MUTEP 
uvádí [16].

Celý test byl konstruován vícefázově, přičemž pro kaž-
dou sadu mapových znaků vznikl samostatný navzájem 
ekvivalentní test. V každém testu byly vytvořeny celkem tři 
základní části. Jednu část představoval psychologický test 
OSIQ pro rozlišení kognitivního stylu testované osoby (více 
viz 3.3), další úlohy byly zaměřené na percepci (část 3.1) 
a motivovanost vybraných znaků, popis v části 3.2.  Z důvo-
dů obecné platnosti cílů testování nebylo nutné pro testování 
použít osoby působící v oblasti krizového řízení. Testova-
nými osobami byli studenti druhého a vyšších ročníků Geo-
grafi ckého ústavu na Přírodovědecké fakultě MU. Celkem 
bylo pro následnou statistickou analýzu použito výsledků 68 
osob, přičemž vždy polovina z těchto respondentů byla tes-

tována na jednu znakovou sadu. Tímto bylo zamezeno ovliv-
nění výsledků, které by mohlo být způsobeno znalostí typu 
jednotlivých úkolů. 

3 .1  Testování  percepce mapových znaků

Testování percepce mapových znaků bylo v testu zařaze-
no za psychologickou částí. Úkolem každého respondenta 
bylo vyhledat daný znak v mapovém poli, čímž byla měře-
na schopnost identifi kovat testované znaky v mapě. Ukázka 
mapových znaků obou sad je uvedena na obr. 5.

V průběhu celého testování percepce byl u každého úko-
lu zaznamenáván časový údaj, který měřil dobu potřebnou 
k nalezení a označení požadovaného znaku, a také přesnost 
označení (tato hodnota měla zejména objevit chybně vyře-
šené úkoly, tj. označení jiného než požadovaného symbolu). 
Je třeba uvést, že všechny symboly byly označeny správně, 
a proto nebyla žádná chybovost pozorována. Rozhodujícím 
parametrem při porovnávání obou znakových sad proto byla 
rychlost, s jakou byl požadovaný znak nalezen. Při pohle-
du na výsledky testování percepce (viz tab. 1) je patrné, že 
výsledné hodnoty času splnění daných úkolů vykazují u jed-
notlivých znaků výrazné rozdíly.

Při vyhodnocení výsledků percepční úlohy je zřejmé, že 
lepších výsledků bylo dosaženo u  sady označené písme-
nem A. Celkem v 19 případech byl čas potřebný k nalezení 
mapových znaků u sady A signifi kantně nižší než u mapo-
vých znaků u sady B. Pouze v jediném případě z celko-
vých 36 úkolů, byly lepší percepční vlastnosti prokázány 
u mapového znaku ze sady označené písmenem B. Statis-
tická významnost byla prokazována pomocí t-testu na hla-
dině významnosti 5 %.

3.2 Testování  motivovanost i  mapových znaků

Poslední třetí část testu byla zaměřena na motivovanost 
vybraných mapových znaků z každé sady. Test motivova-
nosti byl proveden dvěma způsoby – v celkovém pořadí 
ve třetí úloze byla hodnocena motivovanost samostatných 
znaků a ve čtvrté úloze byla hodnocena motivovanost zna-
ků vložených do mapového pole. V rámci mapového pole 
byl testovaný znak označen několika červenými soustřed-
nými kružnicemi (obr. 6). V každé úloze bylo otestováno 
15 náhodně vybraných znaků, přičemž se tento výběr pro 
každou úlohu lišil.

Obě úlohy spočívaly v přiřazení významu vybranému 
znaku, tzn. hodnocení míry podobnosti znaku s objektem, 
který má reprezentovat (viz část 2.3). Pro každý znak bylo 
navrženo 5 možností, z nichž zpravidla 3 by mohly být 
zaměněny a 2 významy byly zcela jiné. Všechny možnosti 
však byly obsaženy ve znakové sadě. V praxi bylo prove-
dení úkolu na jedné obrazovce, kde v horní části byla lišta 
se zadáním, znak byl zobrazen uprostřed obrazovky (mapa 
uprostřed obrazovky) a v dolní části byla tlačítka s možnými 
odpověďmi.

Výsledky jednotlivých úloh jsou v tab. 2 a 3. Pro každou 
sadu je uvedena procentuální správnost a čas potřebný pro 
splnění úkolu v sekundách pro jednotlivé testované znaky. 
Při hodnocení motivovanosti je důležitější správnost určení 
významu, časový údaj může vypovídat o horší či lepší roz-
poznatelnosti znaku. Statistická významnost údajů o správ-
nosti byla prokazována pomocí Pearsonova chí-kvadrát testu, 
u časových údajů pak prostřednictvím t-testu. V obou přípa-
dech byla uvažována hladina významnosti 5 %.

Obr. 1 Příklady optických klamů 
(prostřední kruh má stále stejný odstín)

Obr. 2 Příklady různé míry motivovanosti tvarem

Obr. 3 Příklady motivovanosti barvou
(zde znázorněno ve stupních šedi)
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Tab. 1  Průměrné hodnoty dosažených časů splnění percepční 
úlohy; signifi kantně nižší časové hodnoty jsou ozna-
čeny hvězdičkou 

Úkol
Průměrný čas [s]

Úkol
Průměrný čas [s]

Sada A Sada B Sada A Sada B

1 *3,5 4,2 19 *2,6 4,5

2 3,5 3,9 20 *3,0 6,5

3 *4,0 9,0 21 2,7 3,0

4 3,3 3,1 22 2,6 3,1

5 2,3 2,6 23 *2,3 2,9

6 *4,0 10,7 24 *2,5 3,1

7 2,8 2,6 25 *2,3 3,3

8 *2,5 3,1 26 3,0 3,3

9 3,7 4,1 27 3,5 3,7

10 2,3 2,4 28 *5,2 7,5

11 4,2 *2,5 29 *2,5 3,4

12 2,7 3,0 30 *3,2 4,1

13 *5,7 14,0 31 2,7 2,4

14 *2,9 3,7 32 *2,0 2,4

15 *2,6 3,8 33 2,6 3,0

16 *2,4 5,2 34 *2,8 4,5

17 2,9 2,7 35 2,5 2,7

18 2,2 2,4 36 *2,3 3,8

Obr. 4 Posloupnost jednotlivých snímků testu v programu MUTEP – výběr testu, dotazník, zadání, úkol 
(upraveno podle [19])

Obr. 5 Ukázka vybraných mapových znaků z obou sad 
použitých v rámci experimentu
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V rámci hodnocení správnosti přiřazení významu mapo-
vému znaku se ve třetí i čtvrté úloze projevují rozdíly mezi 
jednotlivými znaky. V úloze č. 3 je statisticky významný 
rozdíl v hodnotě správnosti určení významu znaku ve třech 
případech, ve dvou z nich má vyšší úspěšnost znak ze sady 
B a v jednom případě znak ze sady A. V úloze č. 4 byl sta-
tisticky významný rozdíl v hodnotě správnosti zjištěn v šesti 
případech, z nichž ve čtyřech případech má vyšší úspěšnost 
znak ze sady B a ve dvou případech znak ze sady A.

Při srovnání celkového průměru správnosti odpovědí i ča-
sů potřebných k řešení nebyl mezi sadami A a B zjištěn statis-

ticky významný rozdíl. V úloze č. 3 byl průměrný čas splnění 
jednoho úkolu 10,8 s se správností 71,5 % pro sadu A a 10,5 
s se správností 69,5 % pro sadu B. V úloze č. 4 byl průměrný 
čas 12,5 s se správností 66,0 % pro sadu A a 12,3 s se správ-
ností 67,4 % pro sadu B. Celkové hodnocení úloh motivova-
nosti pro každou sadu je v tab. 4. Celkově lze konstatovat, že 
jakkoliv lze u některých jednotlivých znaků pozorovat rozdíl 
v míře motivovanosti mezi znaky náležejícími do sad A a B, 
při celkovém hodnocení nebyl z hlediska motivovanosti zjiš-
těn statisticky významný rozdíl (tab. 5 a 6).

Obr. 6 Označení znaku v mapovém poli – vlevo mapový znak sady A, vpravo sady B

Tab. 2  Výsledky úlohy č. 3 sady A a B u jednotlivých znaků; 
signifi kantně vyšší hodnoty správnosti a signifi kantně 
nižší časové hodnoty jsou označeny hvězdičkou

Číslo 
znaku

Sada A Sada B

Správnost [%] Čas [s] Správnost [%] Čas [s]

1 9,4 16,9 *28,6 19,4

2 87,5 12,8 71,4 14,7

3 34,4 16,6 34,3 14,9

4 68,8 11,8 74,3 *9,0

5 90,6 10,0 74,3 9,2

6 100,0 *5,3 91,4 7,7

7 56,3 9,6 68,6 11,6

8 81,3 9,0 77,1 7,6

9 65,6 16,6 65,7 14,5

10 56,3 9,3 *100,0 *6,2

11 *100,0 *6,1 34,3 8,2

12 71,9 10,3 77,1 9,5

13 78,1 *7,5 60,0 9,7

14 81,3 11,4 88,6 *7,9

15 90,6 8,6 97,1 6,7

Tab. 3  Výsledky úlohy č. 4 sady A a B u jednotlivých znaků; 
signifi kantně vyšší hodnoty správnosti a signifi kantně 
nižší časové hodnoty (na hladině významnosti 5 %) 
jsou označeny hvězdičkou 

Číslo 
znaku

Sada A Sada B

Správnost [%] Čas [s] Správnost [%] Čas [s]

1 93,8 12,0 77,1 15,8

2 21,9 15,4 *54,3 13,8

3 46,9 12,8 *85,7 13,8

4 87,5 14,8 94,3 *12,2

5 75,0 14,9 54,3 17,9

6 75,0 11,5 *100,0 *7,9

7 *65,6 12,8 25,7 16,9

8 43,8 16,8 28,6 *12,7

9 34,4 10,9 *85,7 11,4

10 59,4 14,7 80,0 14,3

11 *65,6 11,9 34,3 10,8

12 90,6 10,8 77,1 10,4

13 100,0 *6,9 88,6 9,2

14 40,6 14,1 28,6 12,9

15 90,6 7,5 97,1 *5,3
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3.3  Testování  motivovanost i  a  percepce 
mapových znaků v závis lost i  na kogni t ivním 
stylu a  pohlaví  uživatele

Pro zjišťování kognitivního stylu uživatele byla použita čes-
ká adaptace dotazníku OSIQ, kterou realizovala I. Vidlá-
ková. “Předmětoví vizualisté” (object imagers) jsou schop-
ni vnímat a vytvářet si živé, konkrétní a detailní obrazy 
jednotlivých objektů. Typickými představiteli jsou malíři. 
Naopak “prostoroví vizualisté” (spatial imagers) preferu-
jí spíše více schématické reprezentace informací, více se 
zaměřují na prostorové vztahy mezi objekty a rovněž při 
kognitivním zpracování realizují komplexnější prostorové 
transformace.

Jelikož se zkoumané znakové sady odlišovaly i ve svém 
charakteru – barevnosti, ikoničnosti, resp. schématičnosti, 
očekávali jsme odpovídající korelace mezi výkonem v per-
formační části testu a kognitivním stylem zjišťovaným dotaz-
níkem.

Tab. 4 Celkové hodnocení úloh motivovanosti

Průměrný počet správných odpovědí
p

Sada A Sada B

Úloha č. 3 10,7 10,4 0,519219

Úloha č. 4 9,9 10,1 0,636249

Tab. 5  Korelační analýza – výkon na znakové sadě A a kogni-
tivním stylem; signifi kantní hodnoty jsou označeny 
hvězdičkou

Sada A Percepce Motivovanost 

Předmětová dimenze 
(object imagery) 

-0,05 -0,06

Prostorová dimenze 
(spatial imagery)

*0,37 0,08

Tab. 6  Korelační analýza – výkon na znakové sadě B a kogni-
tivním stylem

Sada B Percepce Motivovanost 

Předmětová dimenze 
(object imagery) 

0,01 0,20

Prostorová dimenze 
(spatial imagery)

0,00 -0,32

Pomocí korelační analýzy nebyl prokázán jakýkoliv vztah 
mezi pohlavím uživatele a výkony v performační části tes-
tů (ať už v úlohách zaměřených na percepční aspekty nebo 
motivovanost znaků). 

4. Diskuse

Srovnávací hodnocení dvou znakových sad bylo provedeno 
metodou automatického vícefázového testu. V části zamě-
řené na osobnost uživatele bylo zjištěno, že pohlaví účast-
níka nemělo vliv na výkon v performačních částech testů. 

Mnohem důležitější roli hrál kognitivní styl účastníků. Bylo 
zjištěno, že prostoroví vizualisté potřebovali v percepční 
části testu pro realizaci úloh se znakovou sadou A výrazně 
více času. Žádný další vztah nalezen nebyl a ani obdobný 
efekt mezi výkonem na sadě B a předmětovými vizualisty.  
Usuzujeme tedy, že sada A, která je více ikonická a barevně 
výrazná, u schématicky orientovaných uživatelů může zhor-
šovat výkon, když přítahuje přespřílíš pozornost a narušuje 
tak plynulost zpracovávání vizuálních informací. Tento před-
poklad je třeba ověřit ve specifi ckém výzkumu zaměřeném 
pouze na tento jeden sledovaný aspekt. 

V rámci druhé úlohy byly testovány percepční vlastnosti 
jednotlivých mapových znaků. Z výsledku je jednoznačně 
patrné, že lepších výsledků dosáhla znaková sada A. Testo-
vané osoby identifi kovaly jednotlivé mapové znaky rychleji, 
než jejich ekvivalenty u sady B. Tento rozdíl lze na základě 
výsledků statistického testování považovat za významný. Je 
třeba dodat, že u obou sad byla pozorována nulová chybo-
vost, z čehož lze usuzovat velmi nízkou míru zaměnitelnosti 
jednotlivých mapových znaků v rámci jedné sady. Výrazně 
lepší výsledky v naměřených časových hodnotách u sady 
A je možné vysvětlit celkově o něco většími rozměry znaků 
z této sady ve srovnání se znaky v sadě B, velikost mapového 
znaku má totiž na jeho percepci uživatelem výrazný vliv.

Výsledky testování motivovanosti vykazují výrazné rozdí-
ly v případě jednotlivých mapových znaků a také v případě 
obou úloh. U úlohy, kdy byla motivovanost znaků testována 
v mapě, jsou rozdíly mezi znaky vyšší. Celkové průměrné 
hodnoty správnosti a času splnění úkolu pro jednotlivé sady 
ovšem nevykazují takové rozdíly, aby mohly být považovány 
za statisticky významné. Výsledná opatření lze vyvodit pou-
ze v případě jednotlivých mapových znaků, v případě celých 
znakových sad mohou být z hlediska motivovanosti označe-
ny jako rovnocenné.

5. Závěr

V případě testování znakových sad je nutné zahrnout kro-
mě vlastní znakové sady i vliv osobnosti uživatele a ideálně 
také vliv prostředí, ve kterém bude znaková sada používána. 
Navržený systém vícefázového testování umožňuje zahrnutí 
vlivu osobnosti uživatele a v některých případech i částečné 
zavedení vlivu prostředí. 

Provedená studie prokázala v případě testování uživatelů 
rozdíly pouze u prostorových vizualistů. Nicméně přesto lze 
usuzovat na rozdílnost testovaných sad vzhledem k vnímání 
uživatele. 

Testování motivovanosti prokázalo rozdíly mezi jednotli-
vými znaky, ale v souhrnném srovnání považujeme obě sady 
za rovnocenné. Přesto je možné získané výsledky použít pro 
optimalizaci těchto sad. 

Percepční aspekty testovaných sad byly vyhodnoceny jako 
výrazně odlišné a projevily se jako určující rozdíl umožňující 
určit míru vhodnosti použití těchto sad pro daný účel.

Závěrem lze konstatovat, že metoda vícefázového testová-
ní znakových sad je užitečnou metodou pro ověření vhodnos-
ti použití znakových sad různých kartografi ckých produktů. 
Díky vysoké míře automatizace má vysoký potenciál využití 
zejména v oblasti znakových sad vytvořených primárně pro 
použití na elektronických zobrazovacích zařízeních.  

Příspěvek byl zpracován jako součást řešení výzkumného 
záměru MŠMT č. MSM0021622418 „Dynamická geovizuali-
zace v krizovém managementu“.
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Abstrakt

Modelovanie neurčitosti v multikriteriálnom rozhodovaní pri predikcii archeologických nálezísk na Slovensku. Popis základnej 
koncepcie fuzzy množín so zameraním na možnosti jej využitia pri modelovaní neurčitosti v priestorových analýzach. Vstup 
niekoľkých parametrov (sklon, vzdialenosť od vodných tokov, vhodnosť pôdy, vzdialenosť od fl uviálnych usadenín a pod.) do 
procesu rozhodovania o vhodnosti, resp. nevhodnosti lokality ako potenciálneho archeologického náleziska. Reprezentácia 
všetkých faktorov v sebe zahŕňa istý stupeň neurčitosti. Na elimináciu vplyvu neurčitých faktorov alebo nepresných dát sú 
všetky parametre modelované prostredníctvom vhodne stanovených fuzzy množín. Praktické riešenie priestorových analýz 
s využitím princípov fuzzy logiky a fuzzy množín je realizované v softvérovom prostredí ArcGIS 10.

Multicriteria Decision Making Using Fuzzy Sets in GIS Environment and Its Application in the Archaeological Prediction

Summary

Modelling of uncertainty in multicriteria decision making in prediction of archaeological sites in Slovakia. Description of the 
basic concept of fuzzy sets focusing on the possibility of its use in modelling uncertainty in spatial analysis. A few parameters 
(slope, distance from watercourses, soil suitability, distance from fl uvial deposits, etc.) enter into the process of deciding 
about appropriateness, or inadequacy of potential localities for the archaeological site. Representation of all the factors 
implies a degree of uncertainty. To eliminate the impact of uncertain factors or inaccurate data are all parameters chosen by 
appropriately modelled fuzzy sets. A practical solution of the spatial analysis using principles of fuzzy logic and fuzzy sets is 
realized in the ArcGIS 10 software environment.

Keywords: data uncertainty, spatial analysis, fuzzy logic, membership function, archaeological predictive model
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1. Úvod

Neurčitosť je nezanedbateľným aspektom priestorových dát 
a analýz v geografi ckých informačných systémoch (GIS). 
Mnohé situácie si vyžadujú urobiť dôležité rozhodnutia na 
základe neurčitých dát, a tiež prostredníctvom neurčitých 
analýz (neurčité alebo teoreticky nepodložené kritériá). 

Za zdroje neurčitosti v GIS považujeme najmä neurči-
tosť v dátach (chýbajúce dáta, nejasné dáta, nepresnosť pri 
meraní) a ich spracovaní a reprezentácii (zmena z vyššieho 
rozlíšenia na nižšie, transformácia rastrovej reprezentácie 
dát na vektorovú, nejednoznačné hranice objektov, nejed-
noznačnosť identifi kácie objektov, neurčitosť pri interpretácii 
a digitalizácii dát, klasifi kácii snímok, interpolácii hodnôt, 
určovaní atribútov objektov a pod.) [1], [2]. 

Na zníženie rizika dopadu prípadného prijatia nespráv-
nych rozhodnutí na základe neistých predpokladov je preto 
užitočné modelovať neurčitosť dostupnými prostriedkami 
v GIS. Určenie charakteristík presnosti meraných dát po-
skytujú štatistické metódy, ktoré pracujú s pojmami ná-
hodnosti a pravdepodobnosti nastania určitého javu. Teória 
pravdepodobnosti ale nemodeluje neistotu v zmysle neur-
čitosti alebo vágnosti pojmov. Medzi najznámejšie nástroje 
na vyjadrenie neurčitosti patrí teória fuzzy množín. Táto 
oblasť matematiky, ktorá sa opiera o koncepciu viachodno-
tovej logiky, ponúka oveľa širšie možnosti vyjadrenia ne-
určitosti ako bežne používaná booleovská (dvojhodnotová) 
logika.

2.  Neurčitosť v multikriteriálnom rozhodovaní 
v prostredí GIS

Vykonávanie priestorových analýz vyhodnocovaním viace-
rých kritérií (podmienok), na základe ktorých sa prijímajú 
rozhodnutia (napr. o vhodnosti, resp. nevhodnosti daných 
lokalít na konkrétny účel), nazývame multikriteriálne roz-
hodovanie. Pri multikriteriálnom rozhodovaní v prostredí 
GIS je najčastejšie výsledkom prienik vrstiev vyjadrujúcich 
splnenie príslušnej podmienky. Jednotlivé podmienky sú 
v tomto prípade reprezentované klasickými množinami, t. j. 
každá lokalita buď podmienku spĺňa, alebo nie. Tento prístup 
predstavuje riziko vylúčenia lokality ako nevhodnej aj vtedy, 
ak tesne nespĺňa jedinú z podmienok. (Napr. pri podmien-
ke vhodnej vzdialenosti do 200 m od rieky bude lokalita vo 
vzdialenosti 200,01 m v prostredí GIS vyhodnotená ako ne-
vhodná, aj keď všetky ostatné podmienky spĺňa. Vzdialenosť 
0,01 m  pritom nemusí byť vzhľadom na nejednoznačnosť lo-
kalizácie niektorých objektov signifi kantnou hodnotou.)

Pri práci s dátami v bežných priestorových analýzach 
(prienik, zjednotenie, obalová zóna, atribútové a priestorové 
výbery z dát a pod.) neurčitosť dát vo všeobecnosti nie je zo-
hľadnená. Tento prístup však často nie je prirodzený a blízky 
ľudskému uvažovaniu, v ktorom môžu byť kritériá pre vhod-
ný objekt dané napr. takto:
• v blízkosti fl uviálnych usadenín,
•  na miernom svahu alebo na svahu s vhodnou dispozíciou 

voči svetovým stranám,
•  neďaleko rieky, avšak nie v jej bezprostrednej blízkosti,
•  na nížine.

V prostredí GIS je nutné tieto požiadavky (jazykové pre-
menné) kvantifi kovať napr. spôsobom:
•  do 250 m od hranice fl uviálnych usadenín,
•  na svahu so sklonom do 10° alebo s juhozápadnou dispo-

zíciou,

•  vo vzdialenosti minimálne 50 m a maximálne 350 m od 
rieky,

• v nadmorskej výške do 300 m.
Vzhľadom na to, že hodnoty 250 m, 10°, 50 m, 350 m 

a 300 m môžu byť zvolené subjektívne, analýzy s využitím 
ostrých množín vyznievajú veľmi neprirodzene. Okrem iné-
ho nezohľadňujú fakt, že napr. vzdialenosť 50 m od dané-
ho objektu môže byť oveľa vhodnejšia ako 100 m, a tá zase 
vhodnejšia ako 200 m. 

3. Fuzzy modelovanie neurčitosti

Všetky uvedené situácie je možné matematicky modelovať 
pomocou fuzzy množín, ktoré špecifi kujú jednotlivé pries-
torové kritériá. Aplikácia prístupu s využitím fuzzy množín 
predstavuje elimináciu vylúčenia vhodných lokalít, pretože 
dovoľuje vyjadriť splnenie, resp. nesplnenie podmienky tzv. 
stupňom príslušnosti k množine (číslo z intervalu �0, 1�), na 
rozdiel od booleovskej logiky, ktorá dovoľuje vyjadriť spl-
nenie podmienky len ostrými hodnotami „áno“ alebo „nie“ 
(1 alebo 0). Fuzzy logika je preto nadmnožinou konvenčnej 
booleovskej logiky, rozšírenou o hodnoty v intervale medzi 
„absolútne pravdivými“ a „absolútne nepravdivými“ výrok-
mi. Booleovská logika sa tým stáva špeciálnym prípadom 
fuzzy logiky. 

Je dôležité poznamenať, že fuzzy logika nie je neurčitá, 
nejasná a nejednoznačná logika, ale je to logika neurčitos-
ti, nejasnosti a nejednoznačnosti. Modelovaním neurčitosti 
umožňuje využiť napr. aj potenciál chybných údajov (keď 
údaj je síce chybný, ale pomerne blízky správnej hodnote), 
prípadne kategórií dát s nejasnou hranicou alebo defi níciou 
kvantifi kovaním ich kvality.

3 .1  Základné koncepty fuzzy množín

Fuzzy množina je defi novaná ako trieda, ktorá priraďuje 
prvkom neurčitosť v podobe tzv. miery príslušnosti. Stupeň 
príslušnosti vyjadruje mieru, v akej daný prvok patrí do mno-
žiny. Fuzzy množiny sú preto prostriedkom, ktorý poskytuje 
možnosť matematicky popísať nepresné pojmy a pracovať 
s nimi.

Pre klasické množiny (v teórii fuzzy množín ich budeme 
nazývať „ostré množiny“) platí, že ich charakteristická fun-
kcia χ

A
: X → {0,1} je defi novaná takto [3]:

       
                       

     
   

1,  ak  ,
( )

0, ak  .A

x A
x

x A  
(1)

Fuzzy množina A je množina prvkov x∈X (X je tzv. uni-
verzum), kde každému z nich je priradený stupeň príslušnosti 
μ

A
(x), ktorého hodnoty sa pohybujú v rozmedzí �0, 1�. Mate-

maticky sa dá zapísať v podobe [4]:

                            A = {(x, μ
A
(x)); x∈X}.  (2)

Funkcia príslušnosti je potom zovšeobecnenou charakte-
ristickou funkciou množiny:

    μ
A
(x): X → �0, 1� .  (3)

Tvar a parametre funkcie príslušnosti môžu byť v jednotli-
vých prípadoch stanovené na základe praktických skúseností 
alebo známych vlastností analyzovaného javu. 
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Pre najčastejšie používanú, tzv. lichobežníkovú (po čas-
tiach lineárnu) funkciu príslušnosti platí [5]:

       
       
       
       
       
          
       
   

(4)

              

     
     
     

     

0, ak ,

, ak ,

( ) 1, ak ,

, ak ,

0, ak ,

A

x a

x a
a x b

b a
x b x c

d x
c x d

d c
x d

kde a, b, c, d sú parametre fuzzy množiny znázornené na 
obr. 1.

Trojuholníková funkcia príslušnosti je špeciálnym prípa-
dom lichobežníkovej pre b=c. Ďalšími často používanými 
funkciami príslušnosti sú napr. Gaussova alebo sínusoidná 
funkcia [5].

Poznámka: Stupeň príslušnosti je často zamieňaný s prav-
depodobnosťou, tieto pojmy sú však významovo odlišné. 
Fuzzy hodnota predstavuje príslušnosť k vágne defi novaným 
množinám a nepredstavuje pravdepodobnosť nastania neja-
kého javu. Teória fuzzy množín je metódou, ktorá analyzuje 
nepresnosti, ktoré vznikajú skôr nejasnosťou ako náhodnos-
ťou. Jej použitie je vhodnejšie skôr na kvalitatívne rozhodo-
vanie a klasifi káciu dát do fuzzy množín ako na kvantitatívne 
predpoklady.

3.2 Logické operácie  s  fuzzy množinami

Pri multikriteriálnom rozhodovaní v GIS často používame 
základné operácie s množinami, medzi ktoré patrí prienik, 
zjednotenie a doplnok množiny. V matematickej logike, ktorá 
je zároveň súčasťou dopytov do priestorových databáz v ja-
zyku SQL (Structured Query Language), týmto operáciám 
zodpovedajú výrokové operácie konjunkcia, disjunkcia a ne-
gácia. V prípade práce s ostrými množinami sú tieto výro-
kové operácie známe z dvojhodnotovej booleovskej algebry. 
Príkladom môže byť priestorová analýza, v ktorej potrebuje-
me vyselektovať lokality, ktoré sú v blízkosti fl uviálnych usa-
denín, na svahu s miernym sklonom alebo s juhozápadnou 
dispozíciou a zároveň na nížine, pričom sa nesmú nachádzať 
vo vzdialenosti menšej ako 50 m ani väčšej ako 350 m od 
rieky. Ak napr.:
•  F je množina lokalít nachádzajúcich sa vo vzdialenosti

≤ 250 m od hranice fl uviálnych usadenín,
•  S je množina lokalít s miernym svahom (sklon napr. do 

10°),
•  D je množina lokalít s juhozápadnou dispozíciou svahu,
•  N je množina lokalít s nadmorskou výškou ≤ 300 m,
• R1 je množina lokalít, ktorých vzdialenosť od rieky ≤ 50 m,
•  R2 je množina lokalít, ktorých vzdialenosť od rieky

≥ 350 m,
potom pre množinu V vhodných lokalít platí:

            ( ) ( 1 2) .V F S D N R R  (5)

Pre operácie s fuzzy množinami sú tiež základom operácie 
fuzzy výrokového počtu, avšak s pravdivostnými hodnotami 
z intervalu �0, 1� [6]. Pri zisťovaní stupňa pravdivosti konjunk-
cie dvoch (a viacerých) vlastností (splnenia kritérií), ktoré sú 
popísané fuzzy množinami, potrebujeme zadefi novať fuzzy 
logické operátory. Štandardné fuzzy logické operátory sú de-
fi nované takto [4]:

Štandardný prienik fuzzy množín A, B je fuzzy množina 
A∩B s funkciou príslušnosti:

                       ( ) min( ( ), ( )) .A B A Bx x x
 
  (6)

Štandardné zjednotenie fuzzy množín A, B je fuzzy mno-
žina A∪B s funkciou príslušnosti:

                        ( ) max( ( ), ( )) .A B A Bx x x   (7)

Štandardným doplnkom fuzzy množín A, B je fuzzy mno-
žina A s funkciou príslušnosti:

    
   1 ( ) .AA x   (8)

Na rozdiel od operátorov booleovskej logiky je ale ich zo-
všeobecnenie pre fuzzy množiny defi nované viacerými spô-
sobmi. Fuzzy prienik (konjunkcia) je defi novaný pomocou 
tzv. triangulárnych noriem (t-noriem) a fuzzy zjednotenie 
(disjunkcia) pomocou triangulárnych konoriem (t-konoriem) 
[6]. Najčastejšie používané t-normy sú [4]:

( , ) min( , )MT x y x y  – minimová t-norma,  (9)
(zodpovedá štandardnému prieniku) 

( , )PT x y xy  – súčinová t-norma,  (10)

( , ) max(0, 1)T x y x y  – Łukasiewiczova t-norma, (11)

min( , ),
( , )

0D

x y
T x y

ak max( , ) 1,

inak

x y

  

– drastická 
            t-norma. 

(12)

T-normy sú funkcie dvoch premenných defi nované na jed-
notkovom štvorci �0, 1�2 [4].

Vzhľadom na skutočnosť, že je defi novaných viacero fuz-
zy konjunkcií a disjunkcií, ich výber pre jednotlivé apli kácie 
môže výrazne ovplyvniť výsledok. V skutočnosti sa vo väčši-
ne oblastí využíva len malý počet fuzzy konjunkcií a disjun-
kcií, najčastejšie sú to štandardné fuzzy operácie. V apliká-
cii tohto príspevku, vzhľadom na účel, na ktorý budú fuzzy 
operátory v priestorových analýzach využité, používame 
minimovú (štandardnú) (9) a Łukasieviczovu t-normu (kon-
junkciu) (11).

4. Neurčitosť v archeológii

Zdroje neurčitosti v archeológii vyplývajú z viacerých prí-
čin. V prvom rade sú to neurčitosti pochádzajúce z určenia 

Obr. 1 Lichobežníková funkcia príslušnosti μ
A
(x)
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geometrickej polohy archeologickej lokality a aj z presnos-
ti použitých priestorových podkladov pri analýzach. Druhú 
príčinu predstavuje vágnosť pojmov pri skúmaní ľudskej mi-
nulosti a ľudského správania sa  („blízkosť k vode“, „vhodný 
svah“, „vhodná pôda“).

Základným problémom pri aplikácii GIS v archeológii je 
geometrické určenie polohy archeologickej lokality. Príčina 
spočíva v stave evidencie archeologických lokalít na Slo-
vensku. Objem dokumentovaných aktivít za posledných 80 
rokov je rozsiahly, vychádzalo sa z rôznych zdrojov, ako sú 
napr. nálezové správy a hlásenia, výsledky terénnych pries-
kumov, leteckej prospekcie, geodetického zamerania archeo-
logických lokalít, ale aj literárne a historické pramene. Čo 
sa týka výpovednej hodnoty, predstavujú tieto informačné 
zdroje výrazne heterogénny súbor s veľmi rozdielnymi in-
formačnými hladinami z hľadiska kvantity, ale aj kvality dát. 
Archeologické lokality sú evidované ako body v Centrálnej 
evidencii archeologických nálezísk na Slovensku (CEANS) 
[7]. Presnosť bodovej formy záznamu v CEANS v prípade 
„stupňa lokalizácie 1“ (najvyššia presnosť určenia polohy 
lokality) zodpovedá bodovej značke s priemerom 4 mm na 
analógovej mape s mierkou 1:25 000, t. j. 100 m v teréne [8]. 
V súčasnosti objavené, resp. za posledných 20 rokov veri-
fi kované archeologické lokality sú už určované a evidované 
výrazne presnejšie, prevažne pomocou geodetického zame-
rania. Napriek tomu ešte stále existuje množstvo lokalít z mi-
nulosti určených s uvedenou presnosťou, pri ktorých už nie je 
možné previesť verifi káciu v teréne.

Ďalší zdroj neurčitosti vyplýva z bodovej formy zázna-
mu archeologickej lokality. Je to značná generalizácia voči 

skutočnosti, vzhľadom na to, že archeologické lokality pred-
stavujú rozsiahle plošné polygóny. Problém predstavuje ur-
čenie centroidu známej archeologickej lokality (jadro loka-
lity verzus geometrický stred) a zároveň jej rozsahu, pretože 
málokedy je odokrytá a známa celá plocha náleziska. Tento 
fakt vnáša do priestorových analýz značnú mieru neurčitosti 
a skreslenia (obr. 2).

5. Predikčné modelovanie v archeológii

Potenciálne archeologické náleziská je možné predikovať na 
základe znalostí známych z archeológie (deduktívny prístup) 
alebo priamo z vlastností existujúcich nálezísk (induktívny 
prístup) [9]. Obidva postupy sú navzájom na sebe závislé, 
ovplyvňujú sa. O potenciálnych náleziskách sa pri deduktív-
nom prístupe predpokladá, že budú v blízkosti riek, na svahu 
s miernym sklonom, v blízkosti fl uviálnych usadenín a pod. 
Používajú sa parametre predikcie ako vzdialenosť od rieky do 
300 m, sklon svahu 1–4° atď. [10]. Induktívnym prístupom 
je možné všetky parametre spresniť na základe vyhodnotenia 
databázy známych nálezísk záujmovej oblasti v porovnaní 
s parametrami krajiny v tejto lokalite. Vtedy hovoríme o in-
duktívno-deduktívnom prístupe.

V nasledujúcej časti príspevku prinášame porovnanie 
modelov predikcie potenciálnych archeologických nálezísk 
vytvorených pomocou dvojhodnotovej logiky a štatistického 
spracovania dát s modelmi vytvorenými na základe viachod-
notovej logiky (fuzzy logiky). 

Obr. 2 Rozdiel medzi reálnou a zaznamenanou polohou archeologického náleziska 
a jeho vplyv na určenie hodnoty parametra „sklon reliéfu“
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5.1 Predikcia  archeologických nálezísk v GIS

Na základe uvedených skutočností predkladáme štyri archeo-
logické predikčné modely (APM) zo záujmového územia 
(obr. 3) vytvorené v prostredí GIS:
• APM 1 – induktívny založený na booleovskej logike,
• APM 2 – induktívny štatistický,
• APM 3 – induktívno-deduktívny fuzzy, prienik T

M
, 

• APM 4 – induktívno-deduktívny fuzzy, prienik T
Ł
.

Všetky modely vychádzajú z jednej databázy archeolo-
gických nálezísk a modelu záujmového územia, ktoré tvorí 
juh stredného Slovenska v oblasti dolného Poiplia a Pohro-
nia [11]. Testované územie je ohraničené kladom mapových 
listov základnej mapy 1:10 000 a hranicou s Maďarskou re-
publikou (obr. 3).

Počas tvorby APM boli použité vrstvy, ktoré sme si stano-
vili na základe konceptuálneho modelu tvorby APM (obr. 4) 
[11]. Zvolené vrstvy slúžili na priestorovú lokalizáciu a na 
skúmanie environmentálnych a geomorfologických vlastnos-
tí archeologických lokalít. Museli sme tiež zohľadniť vhod-
nosť vrstiev s ohľadom na časový faktor analýz, keďže pri 
skúmaní historických lokalít používame mapy zachytávajú-
ce súčasný stav krajiny. Preto na skúmanie týchto vlastností 
používame len tie premenné, pri ktorých sa dá predpokladať 
aspoň čiastočná nemennosť v čase (digitálny model reliéfu 
– DMR, pôdne mapy, mapy kvartérnych pokryvov). Z do-
stupných dát bolo odvodených viacero primárnych a sekun-
dárnych vrstiev, pričom sa zisťovali vlastnosti daného javu na 
archeologických lokalitách a v krajine. Zistené vlastnosti sa 
následne štatisticky vyhodnocovali, pričom do tvorby APM 

boli zvolené len tie vrstvy, pri ktorých bola zistená najvyššia 
významnosť vzhľadom na preferenciu lokalít a najvyšší roz-
diel v zastúpení daného javu na lokalitách a v krajine. Záro-
veň boli vylúčené tie vrstvy, ktoré vykazovali vysokú mieru 
korelácie.

Na základe štatistického spracovania dát z databázy ar-
cheologických nálezísk a dostupných informačných vrstiev 
podkladových dát (vodné toky, pôdne typy, DMR, fl uviálne 
usadeniny a pod.) boli vytvorené tri informačné vrstvy ras-
trových dát:
1. pôdne typy,
2.  nákladová vzdialenosť (v minútach) od fl uviálnych usa-

denín,
3. sklon reliéfu.

Podkladové vrstvy reprezentujú rozhodovacie kritériá 
vhodnosti lokality ako archeologického náleziska. Pre poten-
ciálne archeologické nálezisko platí:
1. nachádza sa na vhodnom type pôdy,
2. v primeranej vzdialenosti od fl uviálnych usadenín,
3. na miernom svahu.

Splnenie alebo nesplnenie každej podmienky je charak-
terizované ostrou (APM 1 a APM 2) alebo fuzzy (APM 3 
a APM 4) množinou a je reprezentované príslušnou rastrovou 
dátovou vrstvou (obr. 5 až 7). Pôdne typy (obr. 5) sú ohodno-
tené pomocou diskrétnej funkcie, ktorá jednotlivým pôdnym 
typom priraďuje ich vhodnosť. V prípade ostrej množiny je 
vrstva vhodnosti pôdy vyjadrená binárnym rastrom (hodnota 
1 zodpovedá vhodnému typu pôdy, hodnota 0 nevhodnému), 
vo fuzzy modeloch obsahuje raster index vhodnosti pôdy 
(hodnota z intervalu �0, 1�).

Obr. 3 Rozmiestnenie archeologických nálezísk a testovacej vzorky v záujmovom území
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Pre fuzzy množiny F‘ – „Primeraná nákladová vzdiale-
nosť od fl uviálnych usadenín“ (obr. 6) a S‘ – „Mierny sklon 
svahu“ (obr. 8) sme použili funkcie príslušnosti μ

F'
 a μ

S'
 li-

chobežníkového tvaru (obr. 7), pre ktoré platí:
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V [12] bolo otestované aj použitie nelineárnych (sínusoid-
ných) funkcií príslušnosti, ich vplyv na výsledok v porov-
naní s lineárnymi funkciami nebol v prípade archeologickej 
predikcie významný.

Projekt tvorby APM počíta s tvorbou viacerých verzií 
predikčných modelov podľa rozličných matematických a ar-
cheologických prístupov a s ich následnou verifi káciou na 
základe „externých dát“ (dáta o známych archeologických 
lokalitách, ktoré neboli zahrnuté do štatistických analýz 
a slúžia na zhodnotenie úspešnosti predikcie). Vo fi nálnej 
fáze bude zvolený ten model (modely), pri ktorom sa preuká-
že najvýraznejšia úspešnosť v prípade predikcie (t. j. najvyšší 
počet úspešne predikovaných lokalít na čo najmenšej ploche 
krajiny, a tiež najnižší počet negatívne predikovaných loka-
lít).

V príspevku uvádzame dva prístupy k tvorbe APM. Prvý 
model je založený na induktívnom prístupe (skúmanie vlast-
ností lokalít) a štatistickom zhodnotení s ohľadom na 70-per-
centný kvantil. Pri konštrukcii modelu vychádzame z binár-
nej logiky, kde hranice vhodnosti daného javu stanovujeme 

Obr. 4 Konceptuálny model tvorby APM [11]
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na základe toho, že do daného intervalu musí spadať 70 % 
lokalít (napr. 70 % lokalít sa nachádza na svahu so sklonom 
do 6,3°). Výsledný model APM 1 je vytvorený pomocou lo-
gickej operácie prienik. V prípade APM 2 stanovujeme váhu 
daného javu (vrstvy) pre lineárnu kombináciu vrstiev na 
základe toho, koľko percent predstavuje daná hodnota javu 
z celej krajiny (napr. svah do 6,3° sa nachádza na 40 % kra-
jiny, pričom index významnosti je stanovený ako 70 % loka-
lít / 40 % krajiny = 1,75). 

V prípade druhého prístupu boli APM vytvorené kom-
bináciou induktívneho a deduktívneho prístupu, pričom 
boli sledované hodnoty daného javu aj na archeologických 
lokalitách, a podľa histogramov početnosti bol stanovený 
tvar lineárnych funkcií príslušnosti s ohľadom na predpo-

kladané vlastnosti krajiny. Pri prekrývaní vrstiev s využitím 
fuzzy množín boli použité 2 prístupy: minimová t-norma (9) 
– APM 3 a Łukasiewiczova t-norma (11) –  APM 4.

Jednotlivé predikčné modely boli vytvorené z rastrových 
dát v prostredí ArcGIS 10 s využitím nadstavby Spatial Ana-
lyst a nástroja Raster Calculator. Štatistické analýzy dát  boli 
vykonávané pomocou skriptov vytvorených v prostredí šta-
tistického softvéru R a aj v prostredí Microsoft Excel.

5 .2  Výsledky a  diskusia

V rámci experimentu sme vytvorili štyri archeologické pre-
dikčné modely, ktoré vychádzali najprv z dvojhodnotovej 

Obr. 5 Pôdne typy – mapa rozmiestnenia a histogram ich výskytu v archeologických náleziskách
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logiky (APM 1 – obr. 10) a štatistického spracovania dát  ar-
cheologických nálezísk s využitím 70-percentného kvantilu 
na určenie parametrov vhodnosti podmienok (APM 2 – obr. 
11, pozri 3. str. obálky). Do predikčného modelovania sme 
neskôr zapracovali princípy fuzzy množín (APM 3 – obr. 12, 
pozri 3. str. obálky) a na poslednom príklade (APM 4 – obr. 
13) sme ukázali vplyv voľby logického operátora fuzzy prie-
nik na výsledok predikcie. 

Na vytvorenie modelu s kategóriami napr. „Lokalita s vy-
sokou pravdepodobnosťou archeologického nálezu“, „Loka-
lita s nízkou pravdepodobnosťou archeologického nálezu“ 
a „Nevhodná lokalita pre archeologické nálezy“ pristúpime 
k defuzzyfi kácii, ktorá je súčasťou tzv. fuzzy regulátorov [3], 
[4], [6]. Defuzzyfi kácia zároveň umožní porovnať jednotli-
vé APM určením „efektivity APM“, ktorú môžeme defi novať 
funkciou:

Obr. 6 Nákladová vzdialenosť od fl uviálnych usadenín

Obr. 7 Primeraná nákladová vzdialenosť od fl uviálnych 
 usadenín – ostrá množina F a fuzzy množina F‘
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kde:
–  l

v
 je % testovaných archeologických lokalít, ktoré boli prí-

slušným APM klasifi kované ako „Lokalita s vysokou prav-
depodobnosťou archeologického nálezu“,

–  l
n
 je % testovaných archeologických lokalít, ktoré boli prí-

slušným APM klasifi kované ako „Nevhodná lokalita pre 
archeologické nálezy“,

–  k
v
 je % záujmovej oblasti, ktorá bola APM klasifi kovaná 

v kategórii „Lokalita s vysokou pravdepodobnosťou archeo-
logického nálezu“,

–  k
n
 je % záujmovej oblasti, ktorá bola APM klasifi kovaná 

v kategórii „Nevhodná lokalita pre archeologické nálezy“.

Obr. 8 Sklon reliéfu

Obr. 9 Mierny sklon svahu – ostrá množina S a fuzzy množina S‘
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Obr. 10 APM 1 – induktívny založený na booleovskej logike

Obr. 13 APM 4 – induktívno-deduktívny fuzzy, prienik T
Ł
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Pre e platí, že čím je hodnota, ktorú nadobúda vyššia, 
tým je predikcia efektívnejšia. Výsledky validácie modelov 
uvedené v tab. 1 potvrdili skutočnosť, že práve modelovanie 
jednotlivých kritérií pomocou fuzzy množín môže prispieť 
k zvýšeniu efektivity archeologickej predikcie.

Tab. 1  Porovnanie výsledných archeologických predikčných 
modelov

e (pre analyzované 
lokality)

e (pre testovacie 
lokality)

APM 1 0,95 0,82

APM 2 1,27 1,27

APM 3 1,60 1,50

APM 4 2,38 2,53

Vzťah (15) predstavuje len jednu z možností, ako defi novať 
hodnotenie efektivity predikcie. Návrh metódy komplexnej 
validácie APM bude predmetom ďalšieho výskumu, pretože 
klasické metódy hodnotenia klasifi kácie nie je možné použiť 
vzhľadom na charakter archeologických záznamov na Slo-
vensku, v ktorých absentujú informácie o lokalitách s nega-
tívnym výsledkom prieskumov. V ďalšej fáze tvorby APM sa 
budeme na základe získaných výsledkov venovať vyladeniu 
predikčného modelu pomocou optimálneho nastavenia fuzzy 
čísiel pre jednotlivé rozhodovacie kritériá a následne kom-
plexnej validácii modelov.

6. Záver

Aplikácia fuzzy prístupov v oblasti GIS predstavuje prínos 
v zvyšovaní kvality a hodnovernosti priestorových analýz. 
Fuzzy množiny umožňujú modelovať, analyzovať a popiso-
vať javy v prirodzenejšej forme, a to s ohľadom na ich pova-
hu a (ne)presnosť dostupných informácií, ktoré ich popisujú. 
Oblasť archeologického predikčného modelovania v GIS je 
príkladom využitia prístupu založeného na fuzzy množi-
nách. Neexistencia spoločnej koncepcie zberu, široký časový 
rozsah zaznamenávania archeologických dát a aj samotná 
(plošná) povaha archeologických lokalít podmienili vysokú 
mieru nepresnosti samotnej (bodovej) lokalizácie archeolo-
gických nálezísk [7]. Medzi dôležité aspekty nepresnosti pa-
trí aj kvalita a mierka podkladových priestorových dát, ktoré 
zohrávajú úlohu hlavného prvku v priestorových analýzach 
(napr. polygónové pôdne mapy sú tiež výsledkom interpre-
tácie a interpolácie bodových dát). Fuzzy množiny posky-
tujú tiež možnosť presnejšie modelovať vhodnosť krajiny na 
výskyt ľudských aktivít (osídlenia) v minulosti. Vzhľadom 
na to, že v ľudskom správaní sa prejavuje miera neurčitos-
ti a aj adaptability na prírodné prostredie, je prirodzenejšie 
(hodnovernejšie) modelovať skutočnosť, že napr. v blízkosti 
vodného zdroja do 350 m je vysoká vhodnosť osídlenia, ktorá 
pozvoľne klesá do 500 m, ako arbitrárne tvrdiť, že sídla sa 
mohli nachádzať len do 350 m.

Pre aplikáciu fuzzy prístupov je potrebné poznať tvar 
a priebeh funkcií príslušnosti, ktoré môžeme stanoviť na in-
duktívnom základe, t. j. vychádzať z výsledkov priestorových 
analýz a štatistického spracovania. Druhou alternatívou je ich 
deduktívne určenie na základe predpokladaných vlastností, 
expertného odhadu alebo skúseností, pričom práve fuzzyfi -
kácia nám môže takýto odhad lepšie a hodnovernejšie kvan-

tifi kovať. Rovnako aj pri analytickom prekrývaní vrstiev 
je potrebné poznať vlastnosti fuzzy operátorov a voliť ich 
s ohľadom na vlastnosti a povahu skúmaného javu.

Aplikácia fuzzy logiky nám nezabezpečí automaticky 
presnejšie a správne výsledky v prípade neúplnosti pozna-
nia daného javu a pri riešení existencie jeho veľkého počtu 
stupňov voľnosti. Pomôže nám však objektívnejšie kvanti-
fi kovať známe javy a prípadne eliminovať nepresnosť infor-
mácií o nich, a tiež minimalizovať stratu približných infor-
mácií. Multikriteriálne rozhodovanie s využitím princípov 
teórie fuzzy množín sa preto stáva vhodným prostriedkom 
na tvorbu predikčných modelov v prostredí GIS. Poskytu-
je vysokú fl exibilitu, ktorá umožňuje prispôsobiť model čo 
najbližšie k skutočnosti nastavením vhodných fuzzy množín 
pre jednotlivé kritériá, ale aj nastavením pravidiel ich vyhod-
nocovania.

Práca vznikla s podporou grantovej agentúry VEGA v rám-
ci riešenia projektu 1/0203/10 „Metódy fuzzy rozhodovania 
a fraktálnej geometrie na modelovanie objektov v geogra-
fi ckých informačných systémoch” a bola tiež podporovaná 
Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy  
č. APVV-0249-07.
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Obrázky k článku Ďuračiová, R.–Lieskovský, T.–Kročková, K.–Sabo, M.: Multikriteriálne rozhodovanie pomocou fuzzy 
množín v prostredí GIS a jeho využitie v archeologickej predikcii

Obr. 12 APM 3 – induktívno-deduktívny fuzzy, prienik T
M

Obr. 11 APM 2 – induktívny štatistický




