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Doc. RNDr. Milan Konečný, CSc.,
katedra geografie přírodovědecké fakulty
Masarykovy university, Brno,
Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.,
katedra mapování a kartografie stavební fakulty
ČVUT v Praze

Kartografie ve světě se dynamicky rozvíjí. Svědčí
nejen náplň teoretických prací, ale i její praktické
nění. V posledních letech jakoby vznikal nepoměr
vlivy technologíckými, které výrazně zvnějšku na
grafii působí, a vlastním vývojem kartografie jako

o tom
uplatmezi
kartovědy.

vývoj kartografie jako vědy lze v posledních 20 letech
dokumentovat na změně její definice:
1973, Terminologický slovník ICA (Mezinárodní kartografická asociace): Kartografie je umění, věda a technologie vytváření map včetně jejich studia jako vědeckých
dokumentů a uměleckých prací;
1986; J. L. Morrison: Kartografie je proces přenosu informací, v jehož středu je prostorová datová báze, která
sama o sobě může být považována za mnohovrstevný
model geografické skutečnosti. Taková prostorová datová báze je základnou pro dílčí kartografické procesy,
pro něž čerpá data z rozmanitých vstupů a na výstupu
vytváří různé typy informačních produktů;
1991, D. R. F. Taylor: Organizace, vyjádření, komunikace a využití geoinformace v grafické, digitální nebo
hmotné formě. Může zahrnovat všechny etapy od vyjádření dat až po jejich konečné využití v tvorbě map
a příbuzných prostorově informačních produktů.
I pro devadesátá léta je charakteristické,
že jsme
svědky zrychlování již tak podstatného vlivu digitálních
technologií na kartografii. S digitální kartografií se setkáváme v televizním zpravodajství (válka v Perském
zálivu, trajektorie hurikánů) i v řadě dalších oblastí lidské činnosti. Velmi významnou úlohu zde hraje využití
geografických informačních systémů (GIS), ale i dálkový průzkum Země (DPZ) a v poslední době stále se zvyšující důležitost družicových globálních polohových systémů - GPS (geopoziční systémy).
Současně se zaváděním nových technologických inovací do kartografie je nezbytné a pro kartografii jako
vědu klíčové, věnovat se také jejímu koncepčnímu a teoretickému vývoji, který jako by byl doslovným výbuchem zájmu o zavádění počítačů a vznikem a širokým
využitím GIS zatlačen do pozadí.
Existují tři koncepce, které ve vzájemném spolupůsobení mohou poskytovat silnou koncepční a teoretickou
základnu rozvoje discipliny. Jsou jimi kognice, komunikace a vizualizace.
První dvě z jmenovaných oblastí - kognice a komunikace - nejsou v kartografii novými pojmy, ale v období tzv. informačního věku nabývají nového významu.
Informační revoluce přináší explozi dat a spolu s nimi
zcela nové možnosti jejich mapového znázornění. Po-

třeba převést data na užitečnou informaci nebyla nikdy
větší a mapa a příbuzné kartografické informační produkty jsou ideální média pro organizaci, vyjádření, komunikaci a využití rostoucího objemu dostupné informace.
Zatímco mapy vždy odpovídaly na otázku "kde?",
musí v informačním věku odpovídat také na další rozmanité otázky, jako "proč?", "kdy?", "kým?" a "pro jaký účel?" a musí uživateli zprostředkovávat pochopení
mnohem širšího spektra tematik, než tomu bylo dříve.
Koncepce mapy propojuje širokou rozmanitost kvalitativních a kvantitativních dat, která mohou být organizována, analyzována, znázorňována, sdělována a užívána
způsobem, jemuž se nemůže rovnat žádný další produkt. Mapa je pro kartografii stěžejní a proto se "vrací"
do definice kartografie jako stěžejní pojem.
Kartografická kognice je unikátním procesem, umožňujícím prostřednictvím
činnosti lidského mozku poznání obrazu a vztahu v jejich prostorovém kontextu.
Tento proces je velmi obtížné kopírovat běžně dostupným programovým vybavením GIS, které jsou do určité
míry omezeny podstatou a pojetím datových struktur.
V mnoha případech může být plný informační obsah
dat realizován pouze jejich zobrazením v prostorovém
kontextu nebo jejich mapováním.
Nový význam nabývá v informačním věku také kartografická komunikace. Patří sem jak nové produkty ke
zdokonalení efektivity přenosu informace, tak i lepší
pochopení komunikačních procesů. Mnoho map a informačních produktů z nich odvozených má jiné formy
než papírové.
Nové technologie dovolují zajímavé a inovační vazby
kognice a komunikace, což se odráží zejména v novém
oboru - vizualizaci. Vizualizace je oblast počítačové
grafiky, která zkoumá analytické a komunikační možnosti vizuální interpretace. Ozývají se i názory, že vizualizace je příznakem druhé počítačové revoluce (tím
prvním bylo zpracování dat). Vizuální vyjádření dat je
zaměřeno na využití efektivní schopnosti lidského vizuálního systému k poznání prostorových struktur a obrazu. Vizualizace je vědeckých nástroj, který však vyžaduje umění, obrazutvornost (imaginaci) a intuici při jeho
aplikaci. Na obr. I jsou označeny základní vztahy projevující se v současné kartografii. Předpokladem rozvoje kartografie je, že by stejný důraz měl být kladen na
všechny tři její součásti.

V současné době působí ve světové kartografii tyto rozhodující faktory:
rychlé změny v technologii měření a mapování, snižující náklady u těch procesů, které mohou být au-
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tomatizovány
pomocí stále levnějších počítačů
a nižší spotřeby práce; nejdůležitějšími z nich jsou
aplikace DPZ a GPS, které mají stejně jako počítače
globální charakter a výhledově se uplatní v celém
procesu zpracování map,
růst mezinárodní spolupráce, který staví mapování
do role "dalšího sektoru služeb"; důležitou otázkou
je zde přechod od státního do veřejného sektoru, zejména při využívání výsledků mapování a měření,
růst požadavků zákazníků, kteří cestou těchto služeb chtějí získat mezinárodní srovnání, a to jak na
úseku cenovém u národního mapování, tak i u podobných produktů,
rostoucí potřeba informací vztažených k Zemi nebo
jejím velkým částem; příkladem jsou vědecké globální programy jako je CORINE (získávání homogenních dat o kvalitě životního prostředí metodami
DPZ),
přechod na společné standardy (normy), které by
umožnily transfer dat mezi jednotlivými státy světa;
s tím souvisí i standardizace software pro zpracování těchto dat.

Protí těmto harmonizujícím silám působí dva faktory:
rozdíly mezi existujícími národními systémy v datových souborech (geodetické údaje, mapové podklady); tak např. jen v Evropě je v současné době používáno pět výškových systémů,
změny ve struktuře a velikosti trhu pro mapy a geografické informační systémy; růst GIS/US (Land
Information Systems) je již skutečností a tvorba tradičních map není důkazem hlavního zájmu uživatelů o tento druh informací.

Národní mapovací agentury jsou nejsilnějšími organizacemi ve světové kartografii, které mohou na tyto síly účinně působit. Tyto agentury byly tradičními výrobci map, zejména topografických, a jsou schopny realizovat velké projekty regionálního nebo i globálního
charakteru, jako např. podrobné digitální modely území s rozlišovací schopností v polohopisu (X, Y) 50 metrů a s vysokou přesností výšek (2).
Mapa nebo výstup z počítače jsou modelem reálného
světa, z něhož jsou zpracovatelem vyloučeny faktory,
které tento nepovažuje pro daný účel za důležité. Zahrnuté prvky obsahu jsou zjednodušeny způsobem, který
neznehodnocuje původní záměr sběru dat. Model má
tedy "určitou úroveň abstrakce". Tradiční kartografická
generalizace vytváří změny v úrovni této abstrakce.
Mnoho cenných výzkumů bylo již v tomto směru provedeno, ale zcela funkční algoritmické řešení problému
generalizace dosud neexistuje.
Geografické
informační
systémy jsou zakládány
zpravidla na podkladech topografických map I: 25 000
neb I: 50000, popř. na základě podkladů od dvou nebo
více různých institucí. Nekompatibilní
podklady však
mohou způsobit chyby mezi datovými soubory a v rukou neodborníků zapříčinit značné škody.
Roste využívání fotografických zobrazení území, nahrazujících základní mapy zejména tam, kde dosud nebyly vyhotoveny vyhovující klasické (čarové) mapy.

Užívatelé tak mohou rychle obdržet ortofotomapy odpovídající přesnosti, doplněné o další potřebné informace.

Spolu s vytvářením databází dochází í k nárůstu "intelektuálního pírátství". Zatímco výrobky kartografických nakladatelství jsou chráněny "copyrightem",
neexistuje dosud účinná ochrana topografických databází, z nichž je možno odvozovat libovolné typy map.
V rámci ICA byla v tomto směru provedena studie, zabývající se marketingem geografických a topografických informací; tato studie obsahuje sice návrhy řešení,
nemá však velkou podporu a potřebnou účinnost. Je to
tím, že v ICA jsou zastoupeny prostřednictvím národních kartografických komitétů nebo společností především národní mapovací služby a vědecké instituce, t. j.
organizace, které se nezabývají profesionálně komerčním uplatněním těchto informací.
Internacionalismus
se v kartografii projevuje zejména úspěšnou tvorbou digítální mapy světa v měřítku I: I
mil., která je odvozována z vojenských topografických
map. Jde však o mapové dílo malého měřítka, t. j. se
značnou generalizací obsahu, které nemůže být podkladem pro geografické informační systémy. Evropská databáze, využitelná pro GIS, by měla mít měřítko nejméně I: 250000 nebo lépe I: 100000. Organizace EUROSTAT při Radě Evropy vytvořila soubor dat pro hranice evropských statistických oblastí a řada komerčních
kartografických firem vytváří digitální mapy např. silniční sítě. Mezinárodní organizace CERCO (Comité
Européen des Responsables de la Cartographie Officielle), v níž je sdruženo více jak 30 evropských zemí, zajišťuje mezi nimi výměnu informací. Její technická skupina se sídlem v Paříži připravuje vytvoření celoevropské topografické databáze. V dlouhodobém výhledu této organizace je vytvoření databází v měřítku I: 50 000,
popř. až I: 25000.

V dalším období se předpokládá, že vývoj technologie
bude sloužit nejen pro práci kartografů, ale zejména
uživatelů jimi zpracovávaných dat. Vysoký stupeň kon-
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kurence na světových trzích povede k dalšímu snížení
cen hardware a k vývoji univerzálních software. Tím se
znovu dostává do popředí zájmu otázka autorské
ochrany digitálních dat, zejména v těch případech, kdy
národní mapovací služby budou nuceny krýt část vynakládaných prostředků na tyto práce vlastními tržbami.
Ukazuje se potřeba nových trhů pro mapování, např.
v oblasti správy měst - tvorba městských informačních
systémů (MIS). To bude mít vliv i na obsah map a digitálních databází. Dosavadní klady mapových listů zde
ztrácejí na významu, neboť uživatel potřebuje mít k dispozici celý zájmový prostor v jednotné souřadnicové
soustavě, k němuž pak vztahuje další údaje, které nejsou předmětem měření.
Databáze geografických a topografických údajů budou využívány v počítačových sítích, které budou časem tak běžné jako jsou dnes sítě telefonní. Tak se získávání a využívání informací usnadní a zlevní. Již dnes
se úspěšně uplatňují pro jejich uchovávání a distribuci
jako média CD-ROM. Integrace informací se stane důležitým průmyslovým odvětvím, zajišťujícím propojení
geoekonomických a jiných údajů pro potřeby uživatelů.
Mapy by měly zůstat i v budoucnu především grafickým dílem. Počítačová kartografie však umožňuje zpravidla jen jednoduché grafické výstupy typového charakteru. To je však v zájmu národních mapovacích agentur, které zabezpečují masovou produkci map. Důležitá
je i úloha map jako historického dokumentu - historick~ zprávy o stavu zobrazeného území, a to především
u map velkých měřítek, např. pro účely pozemkového
katastru. V řadě zemi jsou prováděny pokusy (např.
Švédsko, Irsko) převést i tyto historické údaje na počítače. Mapa je však i zprávou o současném stavu území.
Tuto zprávu lze dnes již snadno konvertovat do digitální podoby a nahradit tak stovky a tisíce dokumentů,
které nebude nutno nadále archivovat.
Podle těchto světových trendů lze u nás očekávat
v nejbližších 15 až 20 letech tento vývoj:
u map velkých měřítek dojde k vytvoření digitálních
databází, a to nejen stávajícího (udržovaného) stavu, ale výhledově i výsledků dřívějšího mapování;
prudký rozvoj zaznamenají městské informační systémy,
mapy středních měřítek budou použity jako topografický podklad pro tvorbu geografických informačních systémů; základem by měla být asi mapa
I : 10 000, jejíž digitální obraz by měl být postupně
převeden s příslušnou generalizací, prováděnou interaktivně na obrazovce, do databází topografických údajů menších měřítek; při tom se předpokládá, že v blízké době dojde k vytvoření účelových
databází pro velká města, popř. i pro jíné potřeby
národního hospodářství,
pro mapy malých měřítek se nejeví jako účelné zakládat vlastní databázi pro území České republiky
vzhledem k jeho malému územnímu rozsahu; vhodnější se jeví napojení na evropské projekty, např. využití digitální mapy světa I: I mil. (nákupem licence
datového souboru pro oblast Evropy) nebo využití
databáze silniční evropské sítě, zpracované Automobilovou asociací Velké Británie (umožňuje výstupy
v měř. I: I mil. až I: 3 mil., obsahuje přes 40000 sídel) apod.; obdobnou databázi má např. i švýcarské
nakladatelství Orel1-Fiissli.
V nejbližším období 5 až 10 let bude u nás převážná
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většina map malých, ale i středních měřítek vyhotovována ještě klasickými metodami, t. j. kartografickou
kresbou nebo rytinou a rozmnožována tiskem nebo reprografickými technikami. V těchto postupech nedochází v posledním období k výraznějšímu rozvoji technologie s výjimkou vývoje nových typů nestříbrných
materiálů a filmů pro denní zpracování ("day-light").
Pro zpracování plošných prvků map se v celosvětovém
měřítku ustupuje od používání pozitivních kopírovacích masek, které se nahražují maskami negativními,
zhotovenými pomocí sloupávacích vrstev ("strip-masking"). Kopírování na plastové fólie se nejen z ekologických ale i z ekonomických důvodů nahražuje kopírováním na fototechnické filmy na polyesterové podložce. Moderní kopírovací zařízení jsou vybavena elektronikou a jednoduchými počítači pro stanovení přesných
dávek osvitu. Pro barevnou reprodukci jsou používány
výkonné skenery a barevné xerografické kopírky. Ofsetový nátisk byl již plně nahražen barevnými sou kopiemi, využívajícími fotoresisty nebo fotopolymery. Ofsetové stroje moderní konstrukce dosahují vysokých výkonů při tisku nákladů a jsou vybaveny dokonalým zařízením pro kontrolu barev při tisku.
vývoj nových fotosázecích systémů s digitálním obrazem písma a laserovým výstupem umožnil automatizované zpracování nejen doprovodných textů mapových
děl ale i názvosloví map. Jsou zakládány názvoslovné
databáze, obsahující i identifikační údaje, potřebné pro
výběr a automatizované otypování názvosloví pro sazbu. Databáze umožňují rovněž vytváření různých dalších sestav, abecední řazení názvů pro rejstříky apod.

I při širokém uplatnění počítačové kartografie zůstane
mapa ve formě "hard-copy" jedním z prostředků vÍzualizace digitálního obrazu. Kartografové by se měli výhledově stát především grafickými poradci pro zpracování různých typů map a zajišťovat propojení mezi jejich základním (topografickým) obsahem a nadstavbovým (tematickým) obsahem. Pokud k tomuto širokému
uplatnění počítačové kartografie dojde, vznikne paradoxní situace, kdy potřeba map trvale poroste, zatímco
počet profesionálních kartografů bude klesat.
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Rozvoj kartografie V podmienkach
rezortu Úradu geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej
republiky

Obdobie od konania 9. kartografickej konferencie (25.
až 27. 10. 1990) bolo poznamenané zásadnými spol 0čensko-ekonomickými
zmenami vo vývoji našej spoločnosti, ktoré sú charakteristické najma procesom privatizácie a prechodom našej ekonomiky na trhové hospodárstvo. Uvedené zmeny sa prejavili aj v Komplexnom
projekte reštrukturalizácie
rezortu Slovenského úradu
geodézie a kartografie (ďalej len Projekt reštrukturalizácie), ktorý bol schválený poradou ekonomických ministrov u podpredsedu vlády Slovenskej republiky (SR),
31. 10. 1990.
Na základe Projektu reštrukturalizácie bola z bývalej
Slovenskej kartografie (SK), š. p., Bratislava, delimitovaná do novovytvorenej rozpočtovej organizácie s názvom Geodetický
a kartografický
ústav Bratislava
(GKÚ) tá ěasť pracovníkov, ktorí vyhotovovalí štátne
mapové diela (ŠMD) stredných a malých mierok. Tým
došlo k oddeleniu kartografických prác vykonávaných
pre potreby štátu a hradených zo štátneho rozpočtu, t. j.
štátnej kartografie, od činnosti komerčného charakteru
akými je tvorba, obnova a vydávanie kartografických
diel pre verejnosť (turistické mapy, atlasy, glóbusy, nástenné mapy, reliéfne mapy a i.). Vzhl'adom na jedinečnosť polygrafických zariadeni inštalovaných v SK, š. p.,
nebol o možné celý proces tvorby a obnovy ŠMD stredných mierok úplne osamostatniť, a tak reprodukčné
práce a tlač sú v súčasnosti zabezpečované na zmluvnom základe. Nové organizačné usporiadanie po účinnosti Projektu reštrukturalizácie (I. I. 1991) možno považovať za výhodné z toho dóvodu, že výrobné kapacity
sa netrieštia a móžu byť sústredené len na práce vykonávané v štátnom záujme.
Reštrukturalizáciou
rezortu, v rámci ktorej došlo
k dóslednému odčleneniu činnosti komerčného charakteru od činností hradených zo štátneho rozpočtu bol i
s jednoročným predstihom vytvorené vhodné podmienky na následnú privatizáciu komerčných činností. To
umožnilo dňa 14.8. 1992 založiť akciovú spoločnosť (a.
s.) SK, a. s., Bratislava.
Na základe doteraz uvedených skutočností možno
spresniť funkciu a úlohy štátnej kartografie. Ak odhliadneme od limitujúceho množstva finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, treba vychádzať zo zákona č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii, ktorý v základných rysoch určuje podmienky tvorby a vydávania
kartografických diel pre všetky subjekty spoločnosti.
Štátnej kartografii, ktorú zabezpečuje Úrad geodézie,
kanografie a katastra (ÚSKK) SR, patrí predovšetkým
oblasť štátnych mapových diel. Na túto časť tvorivej
kartografickej a vydavatel'skej činnosti z celého spektra
kartografických diel sa sústreďuje všetko úsilie rezortu
ÚGKK SR s jediným, ale náročným ciel'om - poskyto-

vať ostatným subjektom čo najpresnejšie a najaktuálnejšie základné polohové a výškové (priestorové) informácie, a to buď vo forme analógovej mapy alebo v digitálnej forme.
2. Aktivity rezortu ÚGKK SR pri tvorbe a vydávaní
ŠMD stredných mierok v rokoch 1991 a 1992
Mapová tvorba v období od 9. kartografickej konferencie sa oríentovala na súbor základných máp (ZM) SR
stredných mierok. ZM stredných mierok tvoria ucelený
súbor ŠMD v mierkovom rade I: 10 000, 1:25000,
I :50 000, I: 100 000 a I: 200 000. Spracované sú v Křovákovom zobrazení, v súradnicovom systéme Jednotnej
trigonometrickej
siete katastrálnej (S-JTSK) a v súvislom klade mapových listov pre celé územie SR. Konkrétne išlo o nasledujúce aktivity:
a) pokračovalo
sa v systematickej obnove ZM SR
I: 10 000, kde sa rozsah I. cyklu súvislej obnovy zvýšil zo 40 % na súčasných 65 % územia SR. Zostávajúcich 35 % sa plánuje dokončiť najneskór do roku
1998, pritom na západoslovenský región z tohoto
množstva pripadajú 2 %, na stredoslovenský región
18 % a na východoslovenský región 15 %. Zlepšenou
koordináciou spracovatel'ských etáp (t. j. topografické originály - tlačovépodklady
- výtlačky), na
ktorej sa zúčastňujú minimálne 3 organizácie z toho
I mimorezortná, sa výrazne skrátil výrobný cyklus I
mapového listu oproti tvorbe a I. vydaniu, a to z 2,5
roka na 1,3 roka,
b) výrazne sa pokročilo v tvorbe a v I. vydaní ZM SR
I: 25 000 za posledné 3 roky, keď z póvodných 24 %
územia SR došlo k zvýšeniu na 50 %, čo je dvojnásobok množstva mapových listov vydaných za celé obdobie rok ov 1974 až 1990. Na žíadosť odvetvia geológie sa mapa vydáva aj v redukovanej verzii, bez
plóch porastov.
Vzhl'adom na to, že v súčasnosti je ZM SR I: 25 000
pokrytých len 50 % územia a s obnovou sa nezačalo
napriek tomu, že mapové dielo má temer 20 rokov,
je namieste otázka dokončenia súvislého mapového
diela, ktoré okrem iného odčerpáva prevážnu časť
rezortných kartografických kapacit. Definitívne rozhodnutie bude vykonané až po náležitom prieskume
používatel'ských potrieb;
c) na ZM SR I: 50 000 sú naďalej relatívne najvačšie
požiadavky, preto je stále predmetom pravidelnej
každoročnej údržby a obnovy tlačových podkladov
podl'a dlhodobého harmonogramu. V roku 1992 sa
skončil 2. cyklus obnovy. Napriek značne schematizovanému obsahu a fyzickému opotrebovaniu tlačových podkladov (minimálny počet použití t1ačových
podkladov jedného mapového listu je 10) bolo treba
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vyhovieť i tým používatel'om, ktorí v poslednom čase požadujú digitálne údaje,
d) o ZM SR I: IDO000 a ZM SR I: 200000 nebol v minulom období osobitný záujem, preto ich obnova sa
vykonala len v rozsahu vyplývajúceho z poklesu zásob v mapových službách,
e) v edícii máp územných celkov sa pokračovalo v systematickom vydávaní titulu Mapa mesta SR I: 10
000, takže k dnešnému dňu má 32 okresných a ďalších miest tematickú mapu vhodnú na riadenie
a plánovanie hospodárskeho života ako v rámci štátnej, tak i komunálnej správy. Zaznamenali sme pokles záujmu o Mapu okresov SR I: 50000, Administratívnu mapu SR I: 200000 a Mapu správneho
rozdelenia SR I: 200000, čo možno pripísať dlhotrvajúcemu
procesu realizácie
nového územného
a správneho členenia štátu,
f) súbor tematických máp vydávaných ÚGKK SR sa
rozšíril o Prehl'ad trigonometrických
bodov a pevných bodov podrobného
(polohového bodového)
pol'a I. triedy presnosti I :50 000 z celého územia SR.
Proces rozdelenia federácie má dopad aj na oblasť
mapovej tvorby v tom zmysle, že všetky hraničné mapové listy medzi SR a Českou republikou, ktoré bol i na
základe predchádzajúcich
dohod medzi ÚGKK SR
a Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním vyhotovované a vydávané len jedným z vydavatel'ov, sa budú podl'a vopred stanovených zásad vydávať v súlade
s novou delimitačnou dohodou každou zainteresovanou stranou. K duplicitným prácam však nedojde, pretože územie druhej republiky sa zobrazovať nebude.

V dosledku rozvíjajúcej sa automatizácie vo všetkých
odvetviach vznikajú informačné systémy roznej kvality.
Z toho dovodu analógova forma mapového diela nevyhovuje súčasným požiadavkám používatel'ov a narastá
dopyt po informáciách v digitálnom tvare. Prejavuje sa
to snahou digitalizovať mapové podklady s ciel'om vytvárať účelové geoinformačné systémy, ktoré sa vyznačujú celoplošnou nekomplexnosťou
a nekompatibilitou. Uvedené nekoordinované prístupy sa vyskytujú aj
v rámci štátnej správy. A tak ÚGKK SR s uspokojením
privítal návrh zásad zákona Národnej rady SR o štátnom informačnom systéme (ŠIS), ktorý v týchto dňoch
dostal na pripomienkové konanie. Účinnosť zákona sa
navrhuje I. januárom 1994. V zmysle uvedeného zákona budú mať v organizačnom zabezpečení ŠIS ťažiskové postavenie ústredné orgány štátnej správy, vzhl'adom
na ich účasť pri tvorbe koncepcie ŠIS a jej realizácie
v podmienkach vlastného rezortu. ŠIS sa bude skladať
z častí. Časť ŠIS je definovaná ako funkčný celok zabezpečujúci informačné činnosti, ktoré vykonáva štátny
orgán alebo štátna organizácia za prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu v určitej oblasti informácií.
Takéto informácie obsahuje aj ŠMD strednej mierky,
ktoré pokrýva celé územie štátu. Je prevažne v grafickom tvare, a preto hlavnou úlohou ÚGKK SR v rámci
budovania Automatizovaného
informačného
systému
geodézie, kartografie a katastra (AIS GKK) je previesť
ho na digitálny tvar a vytvoriť tak základnú bázu (ZB)
pre geografické informačné systémy (GIS). ZB GIS je
potrebná pre územne orientované činnosti štátnych orgánov, organizácií a fyzických a právnických osob.
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ÚGKK SR pokladá za rozhodujúcu podmienku pre plnenie súčasných spoločných požiadaviek v tejto oblasti
vytvorenie ZB GIS. Na zabezpečenie tohto ciel'a výskumný ústav geodézie a kartografie
v Bratislave
(VÚGK) v rámci úlohy "Projekt tvorby AIS GKK" vypracoval návrh tvorby digitálnej bázy údajov mapy
strednej mierky [2]. VÚGK v roku 1992 vytvoril rastrovú bázu údajov z modelového územia Bratislavy, a to
scanovaním ZM SR I: ID 000. Návrh a tvorba rastrovej
bázy údajov bol a podmienená skutočnosťou, že celé
územie SR z povodného mapovania pokrývajú mapy
v mierke (M) I: 10 000. Ďalšou okolnosťou, ktorá podmieňovala výber podkladov, bol a vazba orgánov a inštitúcií civilných rezortov na štátne mapové dielo v S-JTSK.
Z doterajších skúseností vyplýva, že na získanie kvalitného rastrového obrazu a ďalšie jeho úspešné spracovanie výpočtovou technikou je doležité optimálne stanovenie parametrov scanovania, ktoré sú nevyhnutnou
súčasťou každej technológie scanovania a často sa získavajú až viackrát opakovanou skúsenosťou operátora
a pripomienkami spracovávatel'ov. Tieto parametre sú
rozličné pre každý scanovaný podklad, a sú závislé najma na jeho kvalite.
Scanované boli vydavatel'ské originály na transparentnej podlož ke, ktoré poskytujú najvyššiu možnú kvalitu
a súčasne zabezpečujú homogénnosť celej bázy rastrových údajov. Na zabezpečenie uvedenej úlohy VÚGK
využíval grafickú stanicu INTERGRAPH
série 6000
pracujúcu v prostredí grafického rastrového editora
IRA/B a plošný scaner Eagle 1760 firmy ANAtech, divízie INTERGRAPH. VÚGK v tomto roku doplní uvedenú zostavu softverom firmy INTERGRAPH
na vytvorenie prostredia MGE. Programový aparát bude d~plnený aj produktom
MAP PUBLlSHER
pomocou
ktorého sa dajú vytvárať výstupné súbory obsahujúce
mapové značky.
Na zabezpečenie požiadaviek používatel'ov na digitálne údaje vytvoril priaznivé podmienky aj GKÚ inštaláciou scanera typu SUMAGRAFICS 4000 PLUS a vykonaním niekol'ko desiatok skúšok snímania obrazu
roznych druhov máp od MI: 500 cez I: 2 880, až po M
1:200000. V roku 1992 GKÚ zosnímal asi 100 máp vel'kých mierok [3].
Vektorizácia máp stredných mierok bola odskúšaná
v MI: 10 000, I: 50 000 a I: 200 000 spracovatel'ským
programom MAPCAD slovinskej produkcie v poloautomatickom režime s možnosťou roznych výstupov
a transformáciou roznych geodetických systémov. V roku 1992 GKÚ zosnímal a zvektorizoval Mapu správneho rozdelenía SR I: 200 000 v niekol'kých vrstvách aj
s textovými informáciami. V spolupráci s Geofondom
Bratislava zabezpečuje vektorizáciu ZM SR I: 50 000
(zosnímaná bola vrstva polohopisu, výškopisu, popisu
a vod). Odskúšané bolo spájanie súborov do celku,
spatné vykresl'ovanie a zmena mierky s uspokojivými
výsledkami. Úloha bude dokončená do konca septembra 1993. Doterajšie výsledky ukazujú, že metóda scanovania je vel'mi úsporná, rýchla a dostatočne presná.
Limitujúcim faktorom je kvalitný scaner. Typ, ktorý využíva GKÚ je nedostatočný. Pohyb mapy pri snímaní
vol'ne cez prevodové kolesá, váha papiera, rozna kvalita
papiera, sýtosť obrazu a spájanie obrazu cez dve sníma-
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cie CCD kamery nútia každú mapu, ktorá je snímaná,
premerať v dosiahnutých parametroch, čím sa stá va, že
niektoré mapy treba snímať aj niekol'kokrát. Z toho vyplýva nutnosť inštalácie kvalitnejšieho scanera, kde pohyb mapy aj kamery je riadený mechanickým prevodom, presnosť je vyššia a deformácie zo snímania minimálne.

s.

Návrh zásad riešenia tvorby a aktualizácie
ných mierok do roku 2000

máp stred-

Z doteraz uvedeného vyplýva, že o budúcnosti klasickej
tvorby a obnovy máp stredných mierok treba rozhodovať so zretel'om na podmienky výstavby ZB GIS, ako
vyššej formy využívania digitálnych priestorových informácií, prezentovaných paralelne i v analógovej forme - na štátnych mapových dielach.
V súčasnosti ÚGKK SR spracúva Koncepciu tvorby
a aktualizácie máp stredných mierok na území SR do
roku 2000 (ďalej len Koncepcia) [I]. Koncepcia analyzuje súčasný stav ŠMD stredných mierok a navrhuje
spósob ako pokračovať v postupnom prechode od tvorby ŠMD stredných mierok analógovou formou, až po
spracovanie týchto máp výlučne digitálnymi technológiami.
Zámerom je vytvoriť v SR jednotné ŠMD stredných
mierok vyhovujúce ako civilným, tak i obranným účelom. Stanovenie jeho závazných parametrov bude vychádzať z výsledkov medzinárodných dohovorov na európskej, prípadne celosvetovej úrovni v oblasti geodézie a kartografie. Znamená to prechod na nový referenčný systém a prijať štandardizovaný obsah topografických máp podl'a katalógu CERCO. Koncepcia stanovuje dókladnú prípravu prechodu na "európsky mapový
štandard" v spolupráci s Topografickou službou (TS)
Armády SR (ASR). Uvedená spolupráca
sa opiera
o článok 3 Dohody o koordinácii a spolupráci Slovenského úradu geodézie, kartografie a katastra a TS ASR,
v zmysle ktorého zmluvné strany koordinujú zásadné
otázky koncepcie rozvoja geodézie, kartografie, mapovania, tvorby máp a katastra v SR a informujú sa o tvorbe, schválení, analýzach a modifikáciách koncepcií rozvoja čiastkových oblastí geodézie, kartografie a katastra. Podl'a predbežného rokovania medzi ÚGKK SR
a TS ASR zo dňa 3. 3. 1993 je zámer vytvoriť jednotné
ŠMD stredných mierok akceptovatel'ný. Na zabezpečenie uvedeného zámeru sa ÚGKK SR usiluje získať zahraničnú pomoc z prostriedkov PH ARE. Posledné rokovania so zástupcami misie Komisie Európskeho spoločenstva z Bruselu uskutočnené v Ministerstve zahraničných vecí SR dňa 14.5. 1993 sa skončili optimisticky
a je nádej na získanie zahraničnej pomoci v oblasti geodézie, kartografie a katastra.
Z Koncepcie a ostatných zámerov ÚGKK SR vyplývajú pre VÚGK a GKÚ v roku 1993 a v ďalšom období
tieto úlohy:
a) VÚGK v rámci úlohy "Projekt tvorby AIS GKK"
bude riešiť
- vektorizáciu ZM SR I: 10 000 z územia Bratislavy
s využitím programov I-VEC a GEO-VEC,
- plnenie bázy údajov a jej prepojenie s prostredím
MGE SX, vektorové spracovanie videozáznamov,
- grafické výstupy z bázy údajov realizované cez plotel.

b) GKÚ v rámci investičných zámerov a plnenia vecných úloh
- zabezpečí nový scaner potrebných parametrov,
- vykoná scanovanie a digitalizáciu katastrálnych máp
systematicky celoplošne a tiež máp technicko-hospodárskych, ktoré nemajú zachované spracovatel'ské
médiá,
- po spracovaní a prijatí koncepcie tvorby máp stredných mierok začne celoplošne scanovať a vektorizovať ZM SR I : 10 000 so softverom na spracovanie Intergraph, prípadne ARC - Info,
- údaje po digitalizácii budú autorizované a vydávané
na pracoviskách
správ katastra (vel'ké mierky)
a GKÚ (stredné mierky).

ŠMD stredných mierok sú nositel'om vel'kého množstva
priestorových informácií. Ich využitie v rámci ŠIS v SR
je možné len transformáciou grafického obrazu do počítačom spracovatel'ného tvaru. Uvedená zmena je podmienená prechodom tvorby, obnovy a vydávania ŠMD
stredných mierok na digitálnu technológiu. Táto revolučná zmena si vyžiada mnoho úsilia zainteresovaných
vývojových a prevádzkových pracovníkovo Realizácia
uvedených zámerov a jej tempo bude závislé od finančných prostriedkov orientovaných do ŠIS a do odvetvia
geodézie, kartografie a katastra.
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SOUČEK,
systému

Z.: Informační soubor nemovitostí -

popis

ŠANDOVÁ, H.: Programové vybavení centrální databáze v Zeměměřickém ústavu
ŠMOLÍK, M.: Využití počítače SM - 4120 v oblasti katastru nemovitostí

Pozornosti účastníků
10. kartografické konference
(Brno, 8.-9. září 1993)
doporučujeme článek Ing. Jana Neumanna, CSc.:
Základní báze geografických dat České republiky
(Geodetický a kartografický obzor, 1993, č. S,
str.l0l-l0S)
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Zjednodušenie obsahu
topografických
máp, ako metóda
zvýšenia ich úžitkovej hodnoty

Otázky zabezpečovania a poskytovania aktuálnych informácií o území mali vždy vel'ký význam. V súčasnej
dobe, ktorá sa vyznačuje rozporuplnosťou záujmov róznych spoločenských skupín a prudkým rozvojom všetkých oblastí I'udskej činnosti, sa potreba hodnotných
informácií o území prejavuje zvlášť intenzívne.
Pretože ide o problematiku
pomerne nákladnú, je
efektívne a účelné sledovať vývoj použivatel'ských potrieb, úžitkovú hodnotu
poskytovaných
informácií
a úroveň, do akej sú meniace sa používatel'ské potreby
zabezpečené. V prípade ak vzniknú rozpory, treba túto
situáciu riešiť racionálnym spósobom.
2. Súčasný stav používatePských potrieb a predpoklad
ich ďalšieho vývoja
Zmenené podmienky, v ktorých spoločnosť rieši svoje
problémy a vznik nových zložitejších úloh sú sprievodnýrri javom intenzívneho rozvoja súčasnej spoločnosti.
V oblasti využiti a topografických máp sa tento fakt,
najma v poslednom čase, dórazne premieta do zmeny
požiadaviek používatel'ov na charakter poskytovaných
informácií. Rastú nároky na ich formu aj obsah, silnie
potreba nových, často špecifických a mnohokrát vel'mi
rýchlo sa meniacich informácií o území.
Ako vyplýva z prieskumu vykonaného v rokoch 1990
až 1991 [3], bol i medzi použivatel'mi vojenských topografických máp zaregistrované požiadavky na nové, dosial' nevydávané špeciálne mapy, ktoré by poskytovali
informácie v minulosti nezaujímavé, alebo informácie,
ktoré doposial' jednoducho neexistovali.
Menia sa aj kritériá, podl'a ktorých používatelia topografických máp ich kvalitu a úžitkovú hodnotu posudzujú. Práve vzhl'adom na zmenu podmienok, v ktorých
používatelia topografických máp pracujú a na narastajúcu zložitosť úloh, ktoré plnia, začínajú byť z ich hl'adiska rozhodujúce také vlastnosti mapy ako je pravdivosť obsahu (aktuálnosť), prehl'adnosť, jednoznačnosť
kresby a účelná obsahová bohatosť. Tento poznatok vyplýva aj z [I] "Zásadním kritériem užitné hodnoty topografických map je pro civilní i vojenské uživatele aktuálnost, respektive čerstvost zobrazovaných informací."
Vychádzajúc z analýzy faktorov ovplyvňujúcich vývoj a využitie topografickej informácie [8], je možné za
príčiny tohoto stavu považovať nasledujúce faktory:
a) V podmienkach vojenského a prípadne aj civilného
využiti a sem patrí najma:
- vedecký a technický pokrok a urýchl'ovanie zavádzania jeho výsledkov do praxe,
- dostupnosť a zavádzanie výpočtovej a automatizačnej techniky,
- evidentný rozvoj jednotlivých odvetví spoločenskej výroby a vznik nových, úzko špecializovaných činností,
- narastajúca zložitosť nových úloh.

Ing. Jaroslav

Piroh, Velitel"stvo

Armády Slovenskej
republiky, Trenčín

b) V podmienkach armády sem patria ešte tíeto faktory:
- zmena vojenskej doktríny,
- zmeny v teórii bojovej čínnosti,
- organizačné zmeny.
Hlavnou príčinou, ktorá vyvoláva zmeny podmienok
práce používatel'ov topografických
máp je vedecký
a technický pokrok. Od neho sa rozvíjajú všetky ďalšie
zmeny. Vedecko-technický pokrok vytvára kvalitatívne
nové prostredie, v ktorom sa použivatelia topografických máp pohybujú a silne ovplyvňuje aj formovanie
a vývoj nových vzťahov medzi subjektmi, ktorých sa
priamo, či nepriamo dotýka.
Všeobecne ide o stále zložitejšie úlohy, ktorých optimálne riešenie je často územne viazané a predpokladá
rešpektovanie mnohokrát aj zdanlivo nesúvisiacich skutočností.
Široké využívanie výpočtovej techniky pri plánovaní
a projektovaní výstavby, zdokonal'ovaní technologických procesov a ďalších úloh v spoločnosti umožňuje
využívať zložité metódy, akými sú napríklad aj metódy
modelovania. Správnosť výsledkov týchto metód predpokladá vstup vel'kého množstva róznych údajov, často
územne orientovaných, a je mnohokrát závislá na ich
kvalite a aktuálnosti.
V dósledku prudkého rozvoja vedy a techniky dochádza k vzniku nových priemyselných odvetví i služieb. K ich fungovaniu, budovaniu vazieb na iné subjekty
a ďalšiemu rozvoju sú pre nich informácie o bližšom aj
vzdialenejšom okolí nenahraditel'né.
Narastanie zložitosti úloh je vyvolané potrebou začleniť nové, plánované javy a skutočnosti do už jestvujúceho prostredia. Pritom je nutné brať zretel' nielen na
to, aby nedošlo k narušeniu už vybudovaných vazieb,
ale aby nová, plánovaná skutočnosť do vybudovaného
komplexu vhodne zapadla.
S nástupom demokratizačných procesov v našej spoločnosti po roku 1989, ktoré majú globálny charakter,
dochádza aj k podstatným zmenám v zahraničnopolitickej oblasti. Z toho sa rozvíja aj nová vojenská obranná
doktrína nášho štátu so všetkými svojimi dósledkami.
Hoci sa potreby štábov a vojsk vyplývajúce z uplatňovania novej vojenskej doktríny do nových požiadaviek
ešte v plnej miere a zretel'nosti nepretransformovali,
pod fa [3]je možné tento vývoj v najbližšom období očakávať. Jednou z už formulovaných požiadaviek je zmena rozsahu záujmového územia. Podl'a najnovších poznatkov sa pre potreby rozumnej obrannej dostatočnosti považuje za účelné dókladne aktualizovať topografické mapy len z územia Slovenskej republiky (SR)
a pril'ahlého územia susedných štátov.
Zavádzanie nových bojových prostriedkov, zdokonaI'ovania systémov veleni a a riadenia, systém ov navigácie, zameriavania a určovania vlastnej polohy aj polohy
protivníka a ďalších, podstatne ovplyvňuje spósob plánovania prípravy i vedenia boja, jeho taktiku aj stratégiu. Vzhl'adom na zvýšenú manévrovatelnosť
vojsk
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a zvýšenie rýchlosti bojových operácií sa zvyšujú nároky na rýchlosť rozhodovania velitel'ov. Prvým predpokladom rýchleho a správneho rozhodnutia je dostatok
pohotových, spol'ahlivých a rýchlo spracovatel'ných topografických informácií o priestore bojovej činnosti.
Od topografickej informácie, ktorá sa v súčasnosti poskytuje prevažne v podobe topografickej mapy, sa teda
požaduje prehl'adnosť, aktuálnosť, obsahová bohatosť
účelných informácií a nazaťaženosť informáciami nepodstatnými, zbytočne zapÍňajúcimi a zneprehl'adňujúcimi topografickú mapu.
Vychádzajúc z uvedených skutočností je možné nové
požiadavky všeobecne formulovať takto:
- zvýšenie nárokov na aktuálnosť obsahu topografických máp,
- zvýšenie nárokov na účelnú obsahovú bohatosť, ktorá znamená, že v mape nemusí byť zakreslené všetko,
ale len tie skutočnosti, ktoré sú pre používatel'a zaujímavé,
- zvýšenie požiadaviek na prehl'adnosť obsahu a jednoznačnosť zakreslených skutočností a javov,
- vzhl'adom na potrebu riešenia nových úloh ekologického, demografického,
dopravného
i vojenského
charakteru je potrebné očakávať zvýšené požiadavky
na špeciálne informácie s roznych odvetví I'udskej
činnosti, ktoré majú priamu, či nepriamu vazbu na
územie,
- v súvisl<;>stiso zavádzaním automatizovaných
systémov velenia pri plánovaní bojových operácií a s využívaním metód modelovania roznych činností, je potrebné očakávať nárast požiadaviek na digitálne formy topografických informácií, a to prevažne v oblasti vojenského využiti a,
- skor či neskor sa v civilnom sektore, ale aj vo vojenstve presadia požiadavky na spracovávanie dynamických máp, ktorých atribútom bude nie ani tak presnosť zobrazenia,
ako vel'mi úzka špecializácia
a krátka doba využitia.
Vyššie uvedené skutočnosti naznačujú, že v procese
využívania topografických máp v dosledku zmien požiadaviek, ktoré sú na ne kladené, hrá vel'mi významnú
úlohu čas. Pri plánovaní obnovy topografických máp je
potrebné túto významnú skutočnosť dosledne rešpektovať.
3. Reálne možnosti spracovatefov plniť nové požiadavky
na kvalitu topografických máp
Spracovatelia topografických máp, ktoré sú vykoná vatel'om obnovy a údržby mapového diela a zodpovedajú
za jeho užitkovú hodnotu, postupujú podl'a zaužívaného technologického algoritmu, ktorý v minulých rokoch
plne vyhovoval.
Doterajší sposob aktualizácie topografických
máp
vychádza z koncepcie cyklickej obnovy. To znamená,
že po rozhodnutí o účelnosti vykonania i-tej obnovy
mapového diela začina celý proces obnovy leteckým
meračským snímkovaním, za ktorým nasleduje topografické a fotogrametrické
vyhodnotenie zmien. Ďalším
technologickým krokom je spracovanie revíznych originálov a kartografické spracovanie topografických máp
mierky I :25 000. Ako posledná časť technologickej linky je spracovanie odvodených topografických
máp
menších mierok. Po reprodukčnom spracovaní a zavedení máp do používania, začína etapa využitia topogra-

p.Č.

pov.
p.č.

názov obsahového
komunikácie

prvku

I., 2. a 3. kategórie

koeficient
významnosti

I

7

2

21

priehrady a umelé nádrže

4,76

3

8

cestné a železničné mosty

4,48

4

22

jazerá a rybníky

4,47

5

23

splavné rieky a kanály

4,30

6

6

dial'nice

4,09

7

5

železnice

4,04

8

17

elektrické vedenia VVN

3,95

9

24

ostatné rieky a kanály

3,93

10

3

mestá

3,92

II

9

spevnené cesty

3,85

12

18

elektrické vedenia VN

3,79

13

28

vel'ké zmeny v lesoch

3,38

14

26

priem. a pol'nohosp. stavby

3,38

15

4

sídla vidieckeho typu

3,34

16

II

tunely

3.23

17

19

tel. a rozhlasové stanice

3,22

18

10

nespevnené

3,21

19

27

ťažobná činnosť

3,16

20

25

potoky a priekopy

2.82

21

12

žel. stanice a zastávky

2.81

22

20

vodojemy

2,76

23

13

ropovody

2,76

24

30

steny a kovové ohrady

2.68

25

14

plynovody

2,47

26

I

hranice štátne

2,42

27

29

chmel'nice

2,35

28

15

produktovody

2,32

29

16

dial'kové vodovody

2,18

30

2

hranice okresné

1,00

a pol'né cesty

4,94

fických máp, ktorá trvá až do doby, kedy dojde k jej výmene za novú, aktualizovanú verziu. Stáva sa, že tento
časový interval pre niektoré mapové listy trvá rádovo až
desiatky rokov.
Tejto koncepcii je prisposobená aj technológia, technika, personál i organizácia práce výroby topografických máp.
Rešpektujúc tento prístup sú formulované aj kritériá
hodnotenia kvality mapového diela, ktoré z hl'adiska
moderných prístupov, využívajúcich najma principy
hodnotovej analýzy [9] a ďalších progresívnych vedeckých metód už v plnom rozsahu nevyhovujú [4].
Na základe nových požiadaviek, ktoré sú na topografické mapy kladené a prognózy vývoja ich funkcií [5]
možno prijať názor, že procesy spracovania a využiti a
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Tab. 2 Poradie obsahových

prvkov podl'a premenlivosti

stanovené

163

spoločne pre územie ČR a SR
počet prešetrovaných
relatívny počet
zmien

listov:

I 710

por. č.

pov. p. č.

obsahový prvok

absolútny počet
zmien

I

2

3

4

5

6

pol'né cesty

I 553

47,56

11,51

koeficient
premenlivosti

sídla vidíeckeho typu

I 541

47,19

11,43

I 392

42,63

10,32

I 132

34,67

8,39

I

10

2

4

3

26

príem. a pol'nohosp.

4

25

potoky a priekopy

5

9

spevnené cesty

930

28,48

6,90

6

7

cesty I. 2. a 3. kategórie

914

27,99

6,78

7

18

elektr. vedeni a VN

675

20,67

5,00

8

22

jazerá a rybníky

670

20,52

4,97

mestá

544

16,66

4,03

ostatné rieky a kanály

462

14,15

3,43

stavby

9

3

10

24

II

5

železnice

412

12,62

3,05

12

8

cest. a žel. mosty

412

12,62

3,05

13

14

plynovody

403

12,34

2,99

14

28

vel'ké zmeny v lesoch

384

11,76

2,85

15

12

žel. stanice a zastávky

348

10,66

2,58

16

17

elektr. vedenía VVN

346

10,60

2,57
1,78

17

20

vodojemy

240

7,35

18

29

chmelnice, vínice a sady

207

6,34

1,53

19

16

dialkové vodovody

192

5,88

1,42

20

2

hranice okresné

149

4,56

1,10

21

21

priehrady a umelé nádrže

132

4,04

0,98

22

27

ťažobná činnosť

99

3,03

0,73

23

15

produktovody

98

3,00

0,73

24

6

dialnice

88

2,69

0,65

25

13

ropovody

64

1,96

0,47

26

23

splavné rieky a kanály

50

1,53

0,37

27

19

televíz. a rozhlas. staníce

19

0,58

0,14

28

II

tunely a estakády

19

0,58

0,14

29

30

steny a kovoé ohrady

12

0,37

0,09

30

I

O

0,00

0,00

hranice štátne

informácií o území prestávajú mať charakter dvoch samostatných procesov, kde stojí na jednej strane problematíka zberu, vyhodnotenia a spracovanía topografických informácíí a ich poskytnutia používatel'om a na
strane druhej niekol'koročný proces využívania topografických máp až do ich výmeny za novú, aktualizovanú mapu. Charakter nových požiadaviek smeruje k "zotieraniu" hraníc medzi týmito dvoma procesmi a k vytváraniu takých vazieb, kde tvorba i využitie informácií
o území sa stáva jediným komplexným a kontinuálnym
procesom, ktorý sa neodohráva etapovite v cykloch, ale
plynule smeruje k plnšiemu uspokojovaniu použivatefských potrieb.

obzor

Preto je problematike úžitkovej hodnoty topografických máp venovaná značná pozornosť [6] a je vefmi potrebné, aby nové prístupy v oblasti úžitkovej hodnoty
topografických máp boli čím skór uplatnené v praxi.
Pri výrobe i obnove topografických máp sú však ich
výrobcovi a do určitej miery obmedzení niekol'kými faktormi. Jde o faktory ekonomické, technické, technologické a personálne.
Je známe, že zdroje a prostriedky venované do procesu
obnovy topografických máp sú najma v poslednom čase výrazne redukované. Táto skutočnosť značne komplikuje celý proces obnovy topografických máp a v konečnom dósledku vážne ohrozuje skončenie jej 4. obnovy.
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Na druhej strane najma požiadavky vojenských použivatel'ov na stále aktuálnejšie informácie a potreba zabezpečovať kvalitatívne nové, dosial' nepožadované informácie svedčí naopak o potrebe investovať do oblasti
topografického
zabezpečenia
zvýšené prostriedky.
A tak dochádza ku konfliktu, ktorý sa musí riešiť.

p.č.

pav.
p.č.

I

4. Možné cesty riešenia rozporu medzi rastúCÍmi
potrebami a obmedzenými možnosťami ich
uspokojovania
Riešenie rozporov medzi rastúcimi potrebami, charakterizovanými v 2. kapitole článku a obmedzenými prostriedkami na ich zabezpečenie, je úloha mimoriadne
zložitá. Jej riešenie predpokladá d6kladne poznať proces zastarávania jednotlivých obsahových prvkov, rešpektovať ďalší smer ich vývoja, zohl'adňovať progresivne smery vo vývoji geografických informačných systémov (GIS), a to všetko v reláciách reálnych prostriedkov a kapacit.
Ciel'om modernizácie mapového diela, ktorá je v súčasnosti vel'mi d6sledne pripravovaná v teoretickej rovine s použitim najmodernejších
vedeckých metód, je
vypracovať taký komplex postupov, ktorý umožní zabezpečiť v týchto zložitých podmienkach
maximálny
efekt.
Ako účelné riešenie prinášajúce zvýšenie úžitkovej
hodnoty to'pografických máp možno považovať zvýšenie aktuálnosti ich obsahu. Podl'a [4] existujú tri možnosti na dosiahnutie naznačeného ciel'a:
a) zvýšenie aktuálnosti obsahu máp skrátením periódy
ich obnovy,
b) zvýšenie aktuálnosti obsahu máp skrátením doby trvania výrobného cyklu,
c) zvýšenie aktuálnosti obsahu máp predíženim doby
medznej zastaranosti ich obsahu.
Skrátenie periódy obnovy, uvažované v prvej možnosti, si vyžaduje podstatné zvýšenie zdrojov z hl'adiska
materiálu i pracovných síl. V súčasných podmienkach
by bol a táto cesta nákladná a pomerne neefektívna.
Možnosť skracovania periódy obnovy, s ciel'om zabezpečenia vysokej aktuálnosti je však potrebné považovať
v budúcnosti za perspektívnu. Cel'avedomé zdokonal'ovanie vojenského informačného systému o území a rozvíjanie technológií automatizovanej
tvorby a obnovy
topografických máp smeruje k stavu, kedy skrátenie periódy obnovy nebude tak nákladnou záležitosťou ako je
tomu v súčasnosti.
Skrátenie doby trvania výrobného cyklu s ciel'om dosiahnuť vyššiu aktuálnosť obsahu topografických máp
v procese ich využiti a sa v súčasných podmienkach procesu tvorby a obnovy topografických
máp javí ako
efektívne a v praxi sa začína úspešne uplatňoval. Podl'a
technických pokynov [10] sa obnovená topografická
mapa dostáva k používatel'ovi najsk6r po troch rokoch
od dátumu leteckého meračského snímkovania. Aj to je
však pomerne dlhý časový interval. V jeho priebehu dochádza v prírode k zmenám a tak sa stáva, že k používatel'ovi sa dostane nová topografická mapa, ktorej obsah
už nie je v plnom rozsahu aktuálny. Skrátením doby výrobného cyklu je možné čiastočne tento nedostatok odstrániť. Riešenie spočíva v zdokonalení plánovania výroby a v riadiaco-organizátorskej
práci.
Pomerne širokú škálu možností zvýšenia aktuálnosti

názov obsahového

prvku

koeficient
významnosti

I

hranice štátne

2

3

mestá

5,02

3

6

diaľnice

4,90

4

18

elektr. vedeni a VN

4,24

5

21

priehrady

3,94

6

14

plynovody

3,65

7

16

diaľkové vodovody

3,65

8

13

ropovody

3,59

produktovody

3,55

7,12

a umelé nádrže

9

15

10

7

cesty I., 2. a 3. kategórie

3,49

II

2

hranice okresné

3,39

12

23

splavné rieky a kanály

3,38

13

27

ťažobná činnosť

3,34

14

11

tunely a estakády

3,28

15

28

veľké zmeny v lesoch

3,22

16

24

ostatné rieky a kanály

3,17

17

12

žel. stanice a zastávky

3,17

18

4

sídla vidieckeho typu

3,01

19

17

elektr. vedenia VVN

3,01

20

26

priem. a poľnohosp.

21

29

chmeľnice, vinice a sady

2,74

22

5

železnice

2,72

23

22

jazerá a rybníky

2,63

24

19

televíz. a rozhlas. stanice

2,61

25

8

cest. a žel. mosty

2,47

26

30

steny a kovové ohrady

2,42

27

25

potoky a priekopy

2,40

28

10

poľné cesty

2,34

29

9

spevnené cesty

2,31

30

20

vodojemy

2,28

stavby

2,97

obsahu topografických máp ponúka tretia naznačená
cesta, ktorej je ďalej venovaná vačšia pozornosl.
5. Zjednodušenie obsahu topografických
možnosť predlženia ich aktuálnosti

máp, ako

Účelným zasiahnutím do obsahu topografických máp,
bez výraznejšieho zvýšenia nákladov, je možné zvýšiť
ich odolnosť proti zastaravániu a súčasne pri tom rešpektovať nové požiadavky používatel'ov. Toto riešenie
vychádza z predpokladu vzájomného doplňovania grafickej a digitálnej formy topografických informácií, ktoré sa podl'a [2] javí ako efektívne.
Otázka redukcie obsahu topografických máp je však
vel'mi zložitá. Pri rozhodovaní o sp6sobe generalizácie,
zjednodušení niektorých obsahových prvkov a o tom, či
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5a určitý obsahový prvok do mapy zobrazí alebo nie, je
potrebné rešpektovať celý rad ďalších faktorov ovplyvňujúcich užitkovú hodnotu topografickej
mapy. Ide
predovšetkým o okruh používatel'ov, ktorí budú s topografickými mapami pracovať, o ich aktuálne potreby,
o charakter zobrazovaného územia i o kapacitné možnosti spracovatel'ov.
Základnou myšlienkou, ktorá sleduje zvýšenie aktuálnosti obsahu topografických máp, súčasne rešpektuje
nové tendencie v používatel'skej sfére a zohl'adňuje aj
ekonomickosť aktualizácie je predpoklad, že existuje
taká skupina obsahových prvkov topografickej mapy,
ktorá by sa mohla stať predmetom prísnejšej generalizácie. Ako atribúty tejto skupiny obsahových prvkov by
mali byť:
- malý používatel'ský význam,
- vel'ká premenlivosť v čase,
- vysoké náklady na ich aktualízáciu.
S ciel'om vyčlenienia takejto skupiny obsahových
prvkov bolo vykonané niekol'ko expertných prešetrovaní, ktorých výsledky bol i štatisti<::ky spracované a vyhodnotené. Išlo o nasledujúci prieskum:
- stanovenie významu obsahových prvkov pre používatel'ov [8],
- stanovenie premenlivosti obsahových prvkov v čase
[7],

- vyjadrenie pracnosti pri aktualizácii obsahových
prvkov [8].
Na stanovenie významu obsahových prvkov bol o vykonané expertné hodnotenie významu jednotlivých obsahových prvkov topografickej mapy pre vybrané druhy vojenských odborností. Celkom bolo vyhodnotených a štatisticky spracovaných 89 komplexných odpovedí, ktoré boli zhodnotené do tzv. koeficientov významnosti. Koeficient významnosti, stanovený pre konkrétny obsahový prvok, vyjadruje jeho význam v porovnaní s ostatnými obsahovými prvkami. Obsahové prvky
zoradené podl'a vel'kosti koeficientu významnosti sú
uvedené v tabul'ke I.
S ciel'om stanoveni a premenlivosti
obsahových
prvkov boli vyhodnotené zmeny, ktoré boli zaznamenané na 1710 revíznych origináloch z druhej obnovy topografických máp. Značné množstvo vstupných údajov
bolo štatisticky spracované a pomocou výpočtovej techniky vyhodnotené do podoby tzv. koeficientov premenlivosti. Koeficient premenlivosti pre konkrétny obsahový prvok vyjadruje jeho sklon k strate aktuálnosti
v porovnaní s inými obsahovými prvkami. Obsahové
prvky zoradené podl'a vel'kosti koeficienta premenlivosti sú uvedené v tabul'ke 2.
S ciel'om vyjadrenia pracnosti pri aktualizácii obsahových prvkov bol o vykonané expertné prešetrovanie,
ktorého sa zúčastnili pracovníci vykonávajúci jednotlivé čiastkové pracovné operácie v procese obnovy topografických máp. Za oblasť výskumu bol zvolený technologický interval so začiatkom v okamihu začatia topografického vyhodnotenia zmien na leteckých snímkoch
a s koncom v okamihu skončenia kartolitografických
originálov topografických
máp mierok I: 25 000 až
I :200 000. Výsledky tohoto prešetrovania sú zrejmé
z tabul'ky 3.
Ďalším prešetrovaním, s použitím získaných výsledkov, bolo v [8] zisťované, či existujú také obsahové
prvky v topografických
mapách, ktoré sa vyznačujú
menším používatel'ským významom, vel'kou premenli-
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vosťou a pracnosťou. Bolo dokázané, že predpokladaná
skupina obsahových prvkov skutočne existuje, a že je
možné pomerne spol'ahlivo vyčleniť okruh takých obsahových prvkov, ktoré majú na pokles aktuálnosti obsahu topografických máp rozhodujúci vplyv. Na základe
vykonaných výskumov možno tiež konštatovať, že zjednodušenie, generalizácia či nezobrazenie týchto obsahových prvkov do topografických máp podstatne spomalí proces zastarávania ich obsahu, čo může za určitých predpokladov kladne ovplyvniť ich úžitkovú hodnotu.

Predpoklad vývoja funkcií topografických máp a charakter podmienok, v ktorých sú využívané, naznačuje,
že otázkam spracovania a využitia topografických máp
je potrebné venovať naďalej patričnú pozornosť. Je zrejmé, že nové požiadavky, ktoré sa budú prejavovať stále
d6raznejšie, vyvolajú potrebu zásadných zmien v procese spracovania topografických máp i topografických informácii v6bec.
Spolu so zavádzaním GIS je preto potrebné naďalej
rozvíjať teóriu mapovej tvorby a zaoberať sa možnosťami zdokonal'ovania technológií spracovania topografických máp, s rešpektovaním nových možností výroby aj
podmienok využitia.
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Objektovo-topologická
digitalizácia máp

Kvalitná príprava a tvorba údajovej základne účel 0vých geografických informačných systémov (GIS) je základom, na ktorom stojí funkčnosť každého GIS-u. Pri
súčasnom rýchlom rozvoji geoinformatiky a s ním súvisiacim tempom tvorby raznych GIS sa čoraz častejšie
stretávame s potrebou objektovo-topologického
prístupu pri digitalizácii vstupných údajov a následnej tvorby
geoinformačných (kartografických) báz údajov.

Najčastejším a najrozšírenejším
zdrojom vstupných
údajov pre GIS sú dnes hlavne analógové mapy razneho typu a kvality. Ich prevod do digitálnej formy sa vo
vel'kej miere uskutočňuje najma výberovou digitalizáciou, menej poloautomatickou
až automatickou. Výberová digitalizácia máp sa robí manuálne, vektorovými
digitalizačnými
zariadeniami
výberom jednotlivých
prvkov v mape. Poloautomatická až automatická digitalizácia kladie na digitalizované mapy osobitné požiadavky. Je to predovšetkým vysoká kvalita prevedenia
a taká obsahová náplň mapy, ktorá umožňuje stanoviť
jednoznačné
algoritmy rozpoznávania
predmetných
prvkov rastrového obrazu, do ktorého sa mapa prevedie
pred vlastnou digitalizáciou. Budúcnosť patrí nesporne
rastrovým metódam digitalizácie máp, keď bude možné
zabezpečiť uvedené požiadavky. Ale súčasnosť patrí časovo náročnej (vektorovej) digitalizácii, resp. jej kvalitatívne vyšším formám, súhrnne označovaných ako poloautomatické tzv. "line following" techniky, ktoré sú
vačšinou v štádiu vývoja a realizácie výrobcov digitalizačných systémov.
Pod digitalizáciou budeme rozumieť metódy a procesy vytvárania digitálneho obrazu dvojrozmernej predlohy - mapy, ktorej výsledkom je množina vektorovo
organizovaných priestorových údajov.
Digitalizačné práce, ich príprava aj samotné vykonanie úzko súvisia s koncepciou kartografických bázových údajových štruktúr GIS, do ktorých sa digitalizované údaje prevádzajú. GIS ako efektívne nástroje kartografického modelovania geografickej reality, vyžadujú l'ahký a rýchly prístup k informáciám o relatívnej
polohe raznych geografických objektov, resp. javov.
Jednou z najvhodnejších
foriem údajových štruktúr,
ktorá je schopná túto požiadavku zabezpečiť, je objektovo-topologická údajová štruktúra.

Objektový prístup k údajovej štruktúre je založený na
definícii údajového modelu ako formálneho systému,
v ktorom "množina presne definovaných
objektov
(prvkov) maže byť spracovaná podl'a množiny presne
definovaných pravidiel, resp. metód" [3, s. II]. Potreba
objektového prístupu pri digitalizácii máp vyplýva z ich
podstaty ako modelov zobrazujúcich geografické objekty a javy. Objektový princip uplatňovaný v geoinformačných bázach údajov podrobnejšie objasňuje práca
[4].

Z nášho hl'adiska digitalizácie máp (v ďalšom budeme pod digitalizáciou chápať len výberovú digitalizáciu), najlepšie vyhovuje údajová štruktúra používaná
napríklad v GIS ARC/INFO, ktorý je aj charakterizovaný ako na "mape založený" GIS [5]. Spája grafické
údaje s informáciami, ktoré sú v nich uložené. Kartografická báza údajov popisuje geografické objekty a javy ako abstraktné geometrické obrazy v tvare bodu, čiary alebo polygónu, ktoré tvoria základné kartografické
prvky mapy. Údaje o geoobjektoch sú uložené v topologických údajových štruktúrach, tzv. vrstvách, ktoré "nesú" informáciu o vzájomných priestorových vzťahoch
medzi určitým typom geografických objektov a javov prvkov mapy. Údaje vo vrstvách sú uložené vo vektorovom tvare, pričom vrstvy z predmetného priestoru majú
jednotnú kartografickú bázu, t.j. sú polohovo lokalizované v jednotnom kartografickom systéme a kartografickej sieti. Tým je zabezpečená vertikálna kontinuita
jednotlivých vrstiev. V podstate ide o tvorbu digitálnych tematických máp nad daným územím, kde jedna
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3. Objektové a topologické štuktúrovanie digitálnych
údajov
Topologické štruktúry priestorových objektov založené
na vektorovom vyjadrení tvaru sa stali základom priestorových báz údajov vačšiny súčasných GIS [I] a potvrdili význam topológie v modernej teórii kartografie
[2].
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Obr. 1 Georelačný topologický údajový model
ID - relačný identifikátor objektu
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vrstva zodpovedá jednej téme, resp. "syntaktickej" vrstve mapy a topologická štruktúra "komponike" mapy
v zmysle práce [6].
Organizácia geografických údajov založená na koncepcii georeferencie geografických prvkov vo vrstvách
(obr. I) umožňuje rozkategorizovanie
údajov v mape
podl'a ich územnej platnosti a typu - atribútov v zmysle práce [7]. Pritom pod atribútami sa v terminológii
GIS zvačša chápu všetky údaje nepriestorového charakteru, t.j. identifikačné a časové charakteristiky geografických údajov.
Kartografická báza údajov integruje takto rozčlenené
priestorové a nepriestorové údaje do jednotného systému, ktorý možno pomerne I'ahko vytvoriť, aktualizovať
a riadiť pre potreby následných aplikácii, ako je napriklad automatizovaná tvorba mapových diel a podobne.
Pretože uvedený údajový model predstavuje určitý
štandard, ktorému sa dnes prisposobuje tvorba vačšiny
digitalizačných programových technik, založených na
vektorovej organizácii zdigitalizovaných údajov, rozoberme si jeho jednotlivé časti podrobnejšie. Jeho základnou jednotkou správy je vrstva.
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Obr. 3 Líniová topo/ógia (ARC-NODE)
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Ohr. 4 Po/ygónová topo/ógia (POLYGON-ARC)
P - pro v.}'po/ygón. L ~ tav,Vpo(vgón
Každá vrstva je tvorená nasledovnými topologickými
prvkami (uvádzame povodné názvy použivané v GIS
AR.C/INFO [7]):
ARC - súvislý reťazec X, Y súradníc vrcholov (VERTEX) začínajúcich v jednom a končiacich v druhom
uzle (NODE). Každý ARC má určenú svoju dížku (metriku) a predstavuje líniový objekt v zmysle jeho územnej platnosti.
NODE - je bod so súradnicami X, Y, v ktorom konči
alebo začina ARe, typologicky navzájom spája ARCky.
POLYGÓN ~ plošný prvok topologicky definovaný
množinou ARC-ov vydel'ujúcich, resp. obkolesujúcich
túto plochu.
POI NT - reprezentuje
bodový geografický objekt
(jav).
LABEL POINT - jednoznačne
identifikuje polygón
ako jeho návestený bod polohovo priradený na stred
plochy (obr. 2).
Okrem základných mapových prvkov možu byť vrstve priradené ďalšie geometrické prvky, ktorými sú tzv.
T/C (registrovaný georeferenčný kontrolný bod), ktoré

• NODE

+

LABEL

POINT

o VERTEX
.•.•..

..•. POINT

-.....

ES

ANOTATION
TIC

slúžia na stanovenie
polohovej
lokalizácie
prvku
a ANOTAT/ON - popisný text bližšie identifikujúci
prvky vo vrstve bez presnejšieho polohového priradenia
a má len pomocný (vizuálny) účel.
Mapové prvky vytvárajú topologické štruktúry na základe vzťahov medzi prvkami vrstvy - topológie, ktorá
spočíva v definovaní ich konektivity (t.j. vzájomného
spojenia) a kontignity (vzájomnej polohy), na základe
J.:torých definuje geometrické tvary zobrazovaných objektov v tvare ploch, línii alebo bodov.
Konkrétne každý ARC je zaznamenaný explicítne metricky, ako zoznam usporiadaných
X, Y súradníc
uzlov a vrcholov a implicitne v tvare topologického zápisu (začiatočný uzol, konečný uzol, I'avý a pravý polygón). Obdobnú štruktúru majú aj polygónové prvky so
svojou polygónovo-líniovou
topológiou (obr. 3 a 4).
Zmena v topológii vrstvy S3 automaticky odrazí v zmene jej metriky, ale nie naopak.
Samostatné body, ako objekty samozrejme nie je
možné vyjadriť obdobnou štruktúrou a sú zaznamenané
len explicitne, ako dvojica súradníc X, Ya predstavujú
najnižšiu topologickú úroveň. Z jednoduchých topologických prvkov (bod ov) sa budujú postupne zložitejšie
na úrovni línii a ploch .
Horizontálnu kontinuitu vrstiev zabezpečuje tzv. dynamická segmentácia, ktorá pomocou indexácie jednotlivých prvkov vrs~vy umožňuje ich delenie, alebo skladanie, napr. pozdlž hranice vrstvy, bez straty topologickej štruktúry údajov. Systém knižníc jednotlivých vrstiev
zas umožňuje efektívny sposob tvorby, uchovávania,
výberu a prienikov jednotlivých vrstiev prostrednictvom relačných tabuliek ~ súborov.
Výhody topologicky štruktúrovaných údajov sa výrazne prejavujú najma pri operáciách, ktoré menia súvislosť a vazby priestorových objektov, čo umožňuje oveI'a širšiu manipuláciu s údajmi.

1993/167

Geodetický a kartografický obzor
ročník 39/81, 1993, číslo 8

168

Vytvorenie digitálneho obrazu mapy je úloha komplikovaná a časovo náročná. Vol'ba vhodnej metódy pri jej
riešení urýchl'uje a zjednodušuje tento proces a mohli
by sme ho rozdeliť na tieto základné etapy:
a) Stanovenie účelu digitalizácie
b) Príprava digitalizácie
c) Vlastná digitalizácia
d) Transformácia zdigitalizovaných údajov
5.1 Stanovenie

účelu

5.3 Vlastná

digitalizácie

SÚ rózne účely digitalizácie máp, ale v podstate ich
možno rozdeliť do dvoch okruhov, a to:
a) na vernú reprodukci u celého obsahu mapy, napr.
z dóvodu tvorby kartografickej digitálnej bázy údajov so všeobecno-geografickým
zameraním alebo za
účelom archivácie máp atď.,
b) vedeckovýskumný účel, kedy sa z máp vyberajú špecifické, tematicky zamerané informácie. V prvom
pripade nie je nutný objektovo-topologický
prístup
k digitalizácii na rozdiel od druhého, kde je nevyhnutný.
5.2 Príprava

digitalizácie

Rozumieme pod ňou výber vhodnej predlohy (mapy),
vol'bu stratégie jej rozkladu na objekty a vrstvy a fyzickú prípravu predlohy c. prostredia na digitalizáciu.
5.2.1 Výber vhodnej predlohy

-

nia na digitalizáciu, ako je vol'ba súradnicovej sústavy,
v ktorej sa bude predloha digitalizovať, resp. jej delenie
na časti (v závislosti od vel'kosti pracovnej plochy digitalizačného zariadenia), výber materiálu predlohy, nastavenie parametrov digitalizačného prostredia (programového aj technického) a podobne. Odporúčame digitalizovať priamo na zostavitel'ských origináloch, ak sú
k dispozícii, alebo na tlačových podkladoch,
ktoré
v podstate predstavujú jednotlivé topologické vrstvy.

zdroja údajov

Ak máme presne definovaný účel digitalizácie predlohy, vieme aké informácie chceme znej získať. Ich kvalita (presnosť, podrobnost') je priamo úmerná kvalite
zdrojových údajov, námahe a času potrebných na ich
získanie.
5.2.2 Vol'ba stratégie rozkladu predlohy
Táto úzko nadvazuje na výber predlohy. Len dókladná
analýza mapy, jej "rozvrstvenia"
a "kompozície"
(v
zmysle práce [6]) umožní rozkategorizovanie údajov do
tematických vrstiev a objektov v duchu objektovo-topologického prístupu, ktorý predpokladá použitie získaných digitálnych údajov, resp. z nich získaných informácií na ďalšie aplikácie. Na túto fázu prípravy digitaIizácie bezprostredne
nadvazuje tvorba, resp. návrh
tvorby relačného systému, ktorý spojí priestorové a nepriestorové charakteristiky zdigitalizovaných
objektov
najčastejšie
vo forme identifikačných
kódovacích
schém.
Pri výbere predlohy a vol'by stratégie rozkladu by
sme nemali zabudnúť na ďalšie faktory, akými je napr.
mierka, presnosť predlohy, informácie o samotnej predlohe (jej spósobe vzniku), na základe ktorých sa rozhodne o jej prípadnej transformácii alebo zmene, ak
nevyhovuje zvoleným nárokom na kvalitu a obsah. Morálna životnosť ako ďalší faktor ovplyvňuje najma spósoby aktualizácie digitálnych údajov, ktorá vyžaduje
presnú evidenciu jednotlivých
prác a postupov pri
vlastnej digitalizácii.
5.2.3 Fyzická príprava predlohy a prostredia
digitalizácie
Zahrňuje všetky prípravné práce v závislosti od konkrétne použitého technického a programového vybave-

digitalizácia

Používajú sa dva spósoby. V prvom sa zdigitalizuje predloha geometricky vo forme bodov, čiar a polygónov
a až následne sa buduje topologická štruktúra objektov
v tvare uzlov, linií a ploch. V druhom sa priamo pri digitalizácii vytvára topologická štruktúra nad geometrickými objektmi.
Vol'ba konkrétneho
sposobu závisí od "filozofie"
programových prostriedkov digitalizácie, :,toré máme
k dispozícii. CAD (Computer Aided Design - počítačom podporované navrhovanie) systémy, ako prvé nástroje digitalizácie,
boli orientované
netopologicky
a umožňovali len objektové rozštruktúrovanie
údajov,
pri ktorých dochádza k jednoduchému rozkladu mapy
(nerozlišujú sa spoločné hrany polygónov a priesečniky
čiar). Na rozdiel od digitalizačných systémov používaných v GIS, ktoré úplne rozkladajú predlohu a majú topologický charakter.
V súčasnosti však dochádza k postupnému spojeniu
oboch techník vo ťorme róznych nadstavbových produktov, pretože sa pole ich roužívatel'ov navzájom preIína a rozširuje a je snaha využiť výhody oboch systémov.
5.4 Transformácia

zdigitalizovaných

údajov

Uskutočňuje sa do kartografickej bázy údajov alebo do
nadstavbového systému s geoinformačným, resp. iným
zameraním, zvačša automaticky v závislosti od použitého programového vybavenia. Predstavuje dóležitú etapu vizualizácie a prezentácie zdigitalizovaných objektov, resp. údajov za účelom ich formálnej a logickej
kontroly metrických a topologických charakteristík.

V súčasnosti existuje vel'ké množstvo digitalizačných
programových produktov (DPP) a ich potencionálny
používatel' sa v nich čoraz ťažšie orientuje. Článok si
nenárokuje na vyčerpávajúce, všetky stránky zachytávajúce, aspekty ich hodnotenia a výberu na objektovo-topologickú digitalizáciu máp. Chceme sa podeliť so sv 0jimi poznatkami a skúsenosťami pri hl'adaní takého
produktu, ktorý by čo najlepšie vyhovoval účelovej digitalizácii máp rózneho druhu a typu.
Podl'a toho, pre koho sú určené, možno ich rozdeliť
do troch skupin:
I. DPP určené na grafické, konštrukčné, geodetické, inžinierske a podobné práce, často označované ako CADCAM (Computer Aided Manufacturing - počítačom
podporované riadenie výroby) systémy s netopologickou štruktúrou zdigitalizovaných údajov.
2. DPP určené ako prostriedky vstupu geografických
údajov do GIS, ako ich integrál na súčasť s topologickou štruktúrou zdigitalizovaných údajov.
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Obr. 5 Ukážka zdigitalizovanej mapy v prostredí digitalizačného programu TOPOL
rota. 2 - záhrada. 3 - lúka. 4 - pastvina. 5 - cesta. 6 - les. 7 - cintorín, 8 - zástavba.
9 - vodný tok. 10 - chodník. 11 - trigonometrick.Í' bod. 12 - kríž

3. OPP úzko špecializované (účelové) bez alebo s topologickou štruktúrou. Prvé dve skupiny majú zvačša silný komerčný charakter a sú používatel'om všeobecne
známe.
Z hl'adiska zamerania článku nebudeme uvažovať
o I. skupine OPP. Majú iné zameranie a používať ich
pri objektovo-topologickej
digitalizácii je ako keby sme
si kúpili osobné auto za účelom prevozu ťažkých nákladov. V našom hodnotení sme sa zamerali najma na 2.
a 3. skupinu, a to konkrétne na OPP ROOTS, TOPOL
a OIGITOOLS.
Prvé dva sú predstavitel'mi druhej
a OIGITOOLS tretej skupiny. ROOTS je produktom
renomovaného
akademicko-výskumného
pracoviska
(Laboratory for computer graphic) z Harwardskej univerzity [8], druhý pochádza z autorskej dielne aplikačného pracoviska [9] a posledný je dielom kybernetika
[10].

11
12

.

Všetky tri spája ich objektovo-topologická
štruktúra,
možnosť prevádzky na osobných počítačoch a modulárna stavba. Zatial' čo ROOTS a TOPOL sú interaktívne,
DlGITOOLS je neinteraktívny, čo znižuje jeho využitel'nosť v oblasti vizualizácie a prezentácie zdigitalizovaných údajov za účelom ich kontroly a opráv. Interaktívnosť a úroveň nástrojov na ošetrenie topologických
štruktúr považujeme za jednu z hlavne kladených požiadaviek na digitalizačné produkty.
Na túto požiadavku úzko nadvazujú spósoby riešenia
ich používatel'ského rozhrania. ROOTS a TOPOL spÍňajú náročné požiadavky používatel'a na dobrej úrovni
- napr. svojim roletovým menu, kontextovým napovedaním (pri TOPOL-e v češtine) atd'.
Neinteraktivny
režim digitalizácie v DlGITOOLS
však neznižuje jeho hodnotu, najma z hl'adiska metodického, pretože je určený "na metodiku digitalizácie
dvojrozmerných podkladov" a objasnenie "pojmového
aparátu" [10, s.3]. Móžme ho odporučiť všetkým záu-

jemcom o praktické pochopenie objektovo-topologického prístupu v digitalizácii. Jeho ohraničenie na širšie
využitie spočíva v nízkej úrovni automatizácie tvorby
topologickej štruktúry, ktorú plne riadi použivatel' prostredníctvom zadávania mien (už od najnižšej úrovne)
topologických prvkov. To spósobuje vysokú pracnosť
v prípravnej fáze ako aj pri vlastnej digitalizácii, ktorá
je založená na úplnom rozklade predlohy.
ROOTS a TOPOL majú vyššiu úroveň tvorby topologických štruktúr, pričom umožňujú použivatel'om najskór vytvoriť len geometrický obraz predlohy a až následne vytvoriť uzly a plochy.
Paleta možnosti pri nastavení (konfigurácii) digitalizačného prostredia, tak z.hl'adiska techniky ako aj programov, sú d'alšou dóležitou vlastnosťou kvalitného digitalizačného produktu. TOPOL a ROOTS podporujú
všetky štandardné vstupno-.výstupné zariadenia ako aj
formáty (OXF, ARC/INFO,
... ). Z technického hl'adiska je kapacita zdigitalizovaných údajov pri predmetných produktov obmedzená pri OIGITOOLS, ale tento
problém sa všeobecne rieši segmentáciou predlohy, pretože pri generovaní topologických vzťahov, pri vel'kom
počte údajov, vznikajú vždy vel'ké nároky na výkon počítača.
Pri digitalizácii široko využivajú možnosti použitia
definovania podmienok, napr. pre vzájomné spájanie Iíniových prvkov, uzatvárania a vnárania sa plošných
prvkov (tzv. ostrovy), generalizácie (grafickej a topologickej) línií a podob ne. Z hl'adiska transformácie zdigitalizovaných
údajov do kartografickej
bázy údajov
(resp. iných nadstavieb) predpokladajú všetky tri produkty prevod údajov do geografických báz údajov pre
potreby následných aplikácií. ROOTS a TOPOL umožňujú priame vytváranie a spojenie s nepriestorovými
atribútmi zdigitalizovaných prvkov a poskytujú širokú
škálu transformačných
techník do jednotnej kartografickej bázy.
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Existuje ešte vel'a hl'adísk hodnotenia účelnosti a výhodnosti digitalizačného programu, ako je napríklad jeho cena, servisné služby, perspektívy vývoja a podob ne,
kde podl'a našej mienky zvíťazil TOPOL (obr. 5).

!J]
[4]
[5]

Každé hodnotenie je subjektívne a účelové. Z toho pohl'adu treba chápať aj náš pokus o hodnotenie vybraných digitalizačných produktov. Ale práca s nimi nám
jednoznačne potvrdila skutočnosť, že orientácia na objektovo-topologické
sposoby digitalizácie máp rozširuje
možnosti ich použitia a využiti a v najroznejších oblastiach I'udskej činnosti. Pomáha pretvárať mapy z pasívnych na aktívne nástroje kartografického modelovania.

[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
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Mapovanie vegetácie pomocou
leteckých farebných
infračervených snímok GIS-u

SPANS

Údaje získané technikami dial'kového prieskumu Zeme
predstavujú cenný zdroj informácií na tvorbu roznych
druhov tematíckých máp, včítane vegetačných, z ktorých má domínantné postavenie mapa súčasnej vegetácie. Konvenčná tvorba takejto mapy je založená na mapovaní terénu, pozostávajúceho
najma z vyznačenia
hranic vegetačných spoločenstiev do topografickej mapy príslušnej mierky. Tento prístup kladie značné nároky na čas a terénne práce, najma v ťažko dostupných
(napr. zaplavovaných) územiach, vyznačuje sa nepresnosťou zakreslenia areálov rastlinných spoločenstiev
do topografickej mapy.
Reaiizovanie práce podmienili dve skutočnosti:
potreba rozšíriť a overiť využívanie leteckých farebných infračervených snímok v oblasti získavania
príestorových informácií o vegetácii,
spolupráca na proje~te Ecotones River Danube and
River Morava, koordinovanom
Institute of Plantphysiology University of Vienna a Botanickým
ústavom SA V, ktorého jedným z ciel'ov je vytvoriť
mapu súčasnej vegetácie pozdÍž dolného toku rieky
Moravy [10].
Cierom práce je dokumentovať zostavenie mapy fyziognomických foriem vegetácie (habitat types) aplikáciou leteckých farebných infračervených snímok v mierke I: 10 000 a geografického
informačného
systému
(GIS) SPANS. Ďalej získané výsledky prezentovať na
príklade časti nivy dolného toku Moravy (na juhovýchod - lV - od Vysokej pri Morave), ako územia

s podmienkami ťažko dostupných, intenzívne zamokrených častí roviny, so značnými nárokmi na priestorovú
orientáciu, prostredníctvom ukážky mapy fyziognomických foriem vegetácie v mierke I: 10000 a trojrozmerného modelu (blokdiagramu) tohoto územia.
Príspevok rešpektuje základné práce z výskumu krajinného - vegetačného krytu (Iand - habitat cover)
a zároveň nadvazuje na dosiahnuté výsledky z nášho
územia [6,7,8, 10].

Študované územie leží na lV od Vysokej pri Morave
(medzi 12. až 15. riečnym km) a má rozlohu ca 9 km".
Pred zásahom človeka pokrývali toto územie najma lužné lesy nížinné, menej lužné lesy vfbovo-topol'ové a slatiniská. Dnes prevládajú najma rozne formácie vlhkých
a mezofilných lúk s rozptýlenou zeleňou, v depresiách
tfstie a ostrice.

3.1

Letecké

snímky

-

interpretácia

Použité snímky bol i urobené z helikoptéry na KODAK
2443 Ectachrome Infrared film, v originálnej mierke
I : 20 000. Z farebných infračervených snímok boli vyhotovené pozitívne kópie na papier, zvačšené do mierky I: 10 000 a zostavené do fotomozaiky polohovo
zhodnej s topografickou
mapou v mierke I: 10 000.
Identifikácia vzoriek - patternov vegetácie sa uskutoč-
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• 137.1 - 137.5
• 137.6 - 138.0
138.1 - 138.5
138.6 - 139.0
139.1 - 139.5

139.6 - 140.0
140.1 - 140.5
140.6 - 141.0
141.1-141.5
141.6 - 142.0

nila analógovou interpretáciou, ktorá vychádzala z analýzy textúry a farby objektov na snímkach. Výsledkom
analógovej interpretácie bol o zostavenie interpretačnej
schémy fyziognomických
foriem vegetácie v mierke
I: 10 000.
Pri interpretácii fyziognomických
foriem vegetácie
sme vychádzali z prác [I, 10, II, 13] a ďalej z programu
CORINE (Coordination
of Information on the Environment of the Commission of the European Com munities), najma z metodológie projektov BIOTOPES
a LAND COVER [3, 4].
3.2

Aplikácia

GIS-u

GIS je vhodným nástrojom na integráciu priestorových
údajov získaných róznymi metódami. Použilí sme GIS

SPANS -- verzia 5.2, ktorý pracuje pod operačným systémom OS/2 na PC 486 a jeho využitie je orientované
najma na priestorové analýzy a modelovanie. Vďaka
prepracovanosti a otvorenosti architektúry považuje sa
za jeden z najvhodnejších na vedeckovýskumné účely.
Kartografické výstupy boli vytvorené na laserovej tlačiarni HP Laserjet III P.
Hoci GIS SPANS akceptuje ako rastrové, tak aj vektorové údajové modely, jadro práce v ňom spočíva na
údajovom modeli quadtree (u nás nazývaný aj štvorstrom [9, 14]), ktorý patrí medzi hierarchické rastrové
údajové modely, založené na rekurzívnom členení priestoru pomocou štvorcov róznej hierarchickej úrovne
quad level). Výhodou tohto údajového modelu je
úspornosť objemu údajov, efektívna priestorová orien-
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tácie a vyhl'adávanie (pomocou mortonových čísiel),
efektívna možnost' prechodu
medzi hierarchickými
úrovňami a vhodnost' pre niektoré typy analytických
operácií. Medzi najprepracovanejšie
patria moduly na
priestorové analýzy a modelovanie. Slabšou stránkou
SPANS sú moduly na vstup a výstup údajov.
3.3

Tvorba

mapy

Tvorba ukážky mapy fyziognomických foriem vegetačného krytu je výsledkom troch základných operácií [5,
6,12]:
definovania a klasifikovania fyziognomických foriem vegetačného krytu,
ich delimitovania
na farebných
infračervených
snímkach (výsledok interpretácie),
priemetu delimitovaných foriem vegetácie do mapy
(kartografické
spracovanie
pomocou
GIS-u
SPANS), ktorý sa uskutočnil pomocou nasledujúcich krokov:

3.3.1 TYDlG - digitalizácia
Digitalizácia výsledkov interpretácie leteckých snímok
- fyziognomických foriem vegetačného krytu sa uskutočnila na zariadení Tectronix 4958, pomocou autonómneho modulu TYDIG. Údaje získané digitalizáciou
boli vstupom do GIS-u SPANS. Prvá fáza súvisela s vytvorením priestorovej štruktúry údajového súboru, reprezentovaného
uzavretými
polygónmi
označenými
identifikátormi. Po editácii a odstránení chýb boli priradené jednotlivým identifikátorom atribúty definovaných fyziognomických foriem vegetačného krytu a vybudovaná topologická štruktúra. Podobným spósobom
sa uskutočnila digitalizácia vrstevníc topografickej mapy v mierke I: 10000. Polygónom, ohraničeným jednotlivými vrstevnicami, boli priradené atribúty charakterizujúce intervalové hodnoty nadmorských výšok.
Oba údajové súbory boli polohovo zjednotené pomocou vlícovacích bodov geometrickou transformáciou do
Gaussovho-Krugerovho
mapového zobrazenia a exportované do formátu vhodného pre GIS. Práca s modu-
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lom na digitalizáciu TYDIG je pomerne komfortná.
Mnohé výhody vyplývajú z možností, ktoré poskytuje
prostredie operačného systému OS/2 (používatel'sky
pristupná manipulácia, multitasking, rýchlost' spracovania vzhl'adom na objem údajov). Samotná digitalizácia
je v TYDIG-u po krátkom čase prístupná i menej skúseným používatel'om. Nevýhodou programu je nepostačujúca prepracovanost' funkcií na editáciu, opravy a vyhl'adávanie chýb. Chýba i možnost' interaktívneho sledovania polohy kurzora a údajov o zdigitalizovaných
entitách. Z toho vyplývajú i problémy s "dolaďovaním"
topologickej štruktúry údajov.
3.3.2 SPANS - spracovanie
Polohové zjednotenie údajov v SPANS-e predpoklaďá
definovať rozsah záujmového územia, kartografické zobrazenie a najmenšiu rozlišovaciu úroveň vzhl'adom na
pracovnú mierku. Úspešnost' importu údajových súborov závisí od korektnosti definovania ich priestorovej

štruktúry (polohopis a topológia) v TYDIG-u. Niekedy
problémy z toho vyplývajúce možno obíst' tým, že sa
zdigitalizuje iba polohopis a topológia sa vytvorí priamo v SPANS-e. Ďalšie operácie smerujúce na prípravu
údajov pre manipuláciu a použitie metód priestorovej
analýzy súviseli s transformáciou z vektorového formátu do formátu quadtree a úpravy farebnej legendy reprezentujúcej fyziognomické formy vegetačného krytu.
GIS SPANS umožňuje vytvárať mapové výstupy. Vizualizovanú kombináciu údajov v určenom výreze je
možné doplnit' kartografickými atribútmi (legenda, mierka, nadpis, geografická, resp. kartografická siet', polohopis a výškopis) a uložit' v počítači vo forme digitálnej
tematickej mapy. výstup z takto vytvoreného súboru je
možné urobit' pomocou tlačiarne alebo plotra. Grafické
možnosti sú však limitované technickými parametrami
hardwaru (pre tlačiareň - určenie rastrov, pre ploter
- transformácia údajov do vektorového formátu, definovanie šrafáže atď.).
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Legenda
• stojace vody
• vodnavegetacia
.trstie
• vysoke ostrice
• zmes (trstie a ostrice)
.•..mokre kosene luky
.mezoblne luky

.lesy
• linie stromov
llllliniekrov
• soRtery stromov
• soRtery krov
• soRtery neroz1isene

Pre potreby vizuálneho porovnania dvoch (resp. viacerých) informačných vrstiev (napr. formy vegetačného
krytu s nadmorskými výškami) bolo treba kombinovať
štruktúry quadtree s vektorovými (resp. polygónovými).
SPANS ~ verzi a 5.2 má nedostatočne prepracované
možnosti grafického popisu vektorových (resp. polygónových) údajov a tvorby kombinovanej legendy. Z tohoto dovodu je vytvorená mapová ukážka prezentovaná na dvoch obrázkoch (2 a 3).
Okrem konvenčných 2-rozmerných kartografických
výstupov poskytuje SPANS možnosť tvorby aj 3-rozmerných (3 O) modelov (blokdiagramov).
Predpokladom ich vytvorenia je existencia, resp. transformácia
údajov do rastrového modelu. Jednoduchým variantom
je perspektívne (resp. paralelné) zobrazenie vybraného
údajového súboru (nadmorské výšky), na základe definovaných uhlov pohl'adu. Vel'mi názorné je súčasné zobrazenie dvoch údajových súborov - 3-rozmerný model spravidla vytvárajú nadmorské výšky, tematický obsah dotvára druhá informačná vrstva (v našom prípade
formy vegetačného krytu - obr. 4). Zvýraznenie vertikálnej členitosti reliéfu možno dosiahnuť určením
vhodného mierkového čísla prevýšenia.

Charakteristika identifikovaných foriem vegetácie:
Stojaté vody - jej areály tvoria zvyšky ramien alebo
meandrov, ktoré predstavujú často typické riečne jazerá
a dokumentujú vývoj riečneho systému Moravy a dynamiku poriečnej krajiny.
Vodná vegetácia - reprezentuje formácie plávajúcej
vyššej vegetácie na hladine stojacich vod.
Tfstie - predstavuje najvyššiu rákosovú formáciu, viažucu sa na bývalé hlavné alebo vedl'ajšie ramená, periodicky zaplavované roznou výškou vody.
Vysoké ostrice - tvoria nižšiu rákosovú a ostricovú
formáciu, viažucu sa na podobné depresie, a teda má aj
tvarove blízke znaky ako predchádzajúci typ.
Zmes (tfstie a ostrice) - formácia tvorená dvoma

predchádzajúcimi
typmi, ktoré nebolo možné na snímkach vzájomne odlíŠiť. Viaže sa na výraznejšie depresie.
Mokré kosené /úky - trávne spoločenstvo, viažuce sa
na depresie po bývalých riečnych ramenách, ktoré sú
vačšinou roka suché (jarná záplava trvá ca do 2. polovice mája).
Mezofi/né /úky - formácia ktorá sa vyskytuje najma
na poriečnej rovine s nestabilným režimom jarných záplav. Patria sem aj lúčne porasty, vyskytujúce sa na vyvýšených, relatívne suchších miestach.
Lesy - majú iba fragmentárny výskyt, z hl'adiska
druhového zloženia sú tvorené najma vrbami a topol'mi.
Línie sfromov a kravin - tvoria ich pásy stromov
a krovín (najma vrb, topol'ov a krovinových vrb), lemujúce rieku Moravu, kanály, bývalé riečne ramená a cesty.
Soliféry sfromov a kravín - malé skupiny stromov
alebo krovín, vytvárajúce miestami areály parkovej krajiny.
Výsledkom aplikácie uvedenej metodiky bolo spracovanie dvoch informačných vrstiev (fyziognomické formy vegetačného krytu a nadmorské výšky) a ich integrácia v GIS-e SPANS, ako vstup pre metódy priestorovej
analýzy a modelovania. Zároveň sú tieto prezentované
formou mapových ukážok v mierke I: 10000 (obr. I, 2,
3) a 3 O zobrazeni a (obr. 4).
Výhodou spracovania údajov v rámci GIS-u je možnosť uskutočnenia
roznych kvantitatívnych
operácií,
presnosť ktorých určuje údajová štruktúra a použité metódy, nemení sa manipuláciou a sú možnosti operatívnej aktualizácie údajov. Nevýhodou takéhoto metodického postupu je časová a finančná náročnosť spojená
s digitalizáciou,
vytváraním topologickej
štruktúry,
transformáciou a integráciou údajov do GIS-u. V porovnaní s konvenčnými metódami tvorby máp, SPANS
- verzia 5.2 má obmedzené mapové vyjadrovacie prostriedky. Mnohé obmedzenia vyplývajú aj z limitov nami použitého hardwarového vybavenia (rozmery výstupov, rastre, šrafáž, typy písma, atď.).
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Na základe dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že letecké farebné infračervené snímky a GIS
SPANS sú vhodnými nástrojmi na mapovanie a analýzu vegetácie, najma v podmienkach ťažko dostupných,
zaplavovaných poriečnych rovín, kde terénne mapovacie práce zvyšujú nároky na priestorovú orientáciu.
Zvlášť treba zd6razniť význam GIS-u SPANS v kontexte operatívnosti a možnosti vytvárania grafických výstupov (schémy, mapy, blokdiagramy a pod.), ako aj realizácie priestorovej analýzy, ktoré zvyšujú aplikovatel'nosť dosiahnutých výsledkov.
Príspevok je jedným z výstupov dosiahnutých riešením projektu 2/999 310/93 "Analýza informačného potenciálu aerokozmických snimok" na Geografickom ústave SA V v Bratislave. Autori ďakujú Grantovej agentúre pre vedu za čiastočnú
finančnú podporu tohto článku.
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Užití maskování pro zpracování
plošných prvků map

katedra

Mapy středních a' malých měřítek pouzlvají pro vyjádření řady skutečností plošné areály. Jde např. o výplně
vodních ploch a toků a zobrazení porostů na topografických a základních mapách, barevné odlišení územních celků na politických mapách, zobrazeni terénního
reliéfu barevnými vrstvami na hypsometrických
mapách, zobrazení různých kvalitativních nebo kvantitativních jevů na tematických mapách apod.
Při kartografickém
zpracování jsou plošné areály
zpravidla vyznačovány konturou, vyjadřující hranici určitého plošného jevu, a plošnou značkou nebo plošným
vybarvením areálu (např. barevnou výplní plochy mezi
dvěma vrstevnicemi u hypsometrických map, státní nebo správní hranicí a vybarvením jí ohraničené plochy
u politických nebo správních map apod.).
_
Zpracování barevných plošných areálů je hlavním
úkolem kartolitografie. Podle kontur areálů, vyznačených na originálu a podle litografické makety zpracovává litograf kopírovací masky, které slouží jak pro vyjádření ploch areálů plnými barvami (100 %) tak i různý-

mapování

Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.,
a kartografie stavební fakulty
ČVUT v Praze

mi druhy kontaktnich kopirovacích sití nebo jejich
kombinacemi.
Účelem kopírovací masky je vymezit plochu, která
má být tištěna v ploše určité barvy nebo určitým druhem sítě. Vkopírování sítě do tiskového podkladu (kopírovací předlohy pro vyhotovení tiskové formy) se děje pomocí odpovidající masky a plošného obrazu sítě.

Kontaktní kopírovací sítě (obr. I) můžeme dělit na:
a) bodové, obsahující body (puntíky) stejné velikosti
pravidelně rozložené v ploše,
b) linkové, které obsahují v ploše pravidelně rozmístěné rovnoběžné linky stejné tloušťky se stejnými mezerami mezi linkami,
c) strukturní, které obsahují v ploše pravidelně nebo
nepravidelně rozložené obrazce stejného nebo obdobného druhu.
Na topografických a obecně-geografických
mapách

1993/175

Geodetický a kartografický obzor
176
ročník 39/81, 1993, číslo 8

.........

••••••••••

:~1I~111~1111111

•

~

~

lim

k/Z?I??ZZ????????

1

J

Obr. 1 Druhy kontaktních kopírovacích sítí
1 - bodová
2 ~ línková
3 - strukturní pravidelná
4 - strukturní nepravidelná
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Obr. 3 Vkopirování sítě pomocí pozitivní masky
a - osvit maskv
b - osvit síti
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Obr. 2 Plo.5ný areál a masky
- plošn.ý areál vyznačen.ý konturou a linkovou sítí
2 - pozitivní maska
3 - negativní maska
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Obr. 4 Vkopírováni sítě pomocí negativní masky
1 - negativní maska
2 - negativní obraz sítě
3 - f()to~rafick.ý materiál (např. film)
se používají nejčastěji sítě bodové, méně často sítě linkové; strukturní sítě jsou užívány především při zpracování tematických (např. geologických, pedologických
a jíných) map.
Bodové a linkové sítě jsou charakterizovány
počtem bodů nebo linek na I cm (např. 34 linek/
cm, 54 linek/cm apod.),
optickou hustotou, která udává v % pokrytí plochy
body nebo linkami v poměru k celkové ploše sítě
(např. 10 %,30 % apod.),
sklonem sítě, tj. úhlem, který svírají řady a sloupce
bodů nebo linky s dolním rámem mapy (např. 0°,
15°,45° apod.)
Z hlediska charakteru obrazu bodů a linek je možno sítě dále dělit na
pozitivní, u nichž % pokrytí plochy odpovídá % tištěného plošného obrazu,
negativní, u nichž % pokrytí plochy je dáno vztahem
(100 - x) %, kde tištěný prvek má hodnotu x %.

Kopírovací maska plošného areálu je reprodukční
předlohou (obr. 2), která podle charakteru obrazu může
být buď
pozitivní, na níž je kopírovaný areál vykryt tak, aby
předloha v ploše areálu byla pro světelné paprsky
neprůchodná,
negativní, na níž je plošný areál pro světlo průchodný (transmisní) a ostatní plochy předlohy jsou pro
světelné paprsky neprůchodné.
Kopírovací masky se vyhotovují na rozměrově stabilizovaných plastových fóliích typu PVC nebo PET, a to
- kresbou litografickou tuší nebo retušovací barvou,

sloupávánim speciálních vrstev s nakopirovanou
a proleptanou (nebo proříznutou) konturou areálu
(tzv. strip-masking).
Jako podklad pro kresbu masek slouží modrá kopie
kontur; u jednodušších areálů se kreslí maska přímo na
průhlednou
plastovou fólii nad originálem kontur.
Zpravidla se maska vykresluje tak, aby plocha areálu
byla vykrytá, tj. pro světlo nepropustná, až do poloviny
kontury.
Zhotovování masek sloupáváním (strip-maskíng) bylo u nás zavedeno koncem padesátých let. Používala se
červeně zbarvená polyvínylalkoholová
vrstva, na níž se
fotomechanicky překopíroval obraz kontur pomocí tzv.
šablonové kopie; pro kopírování se používala vrstva
Grafolit T. Po vyvolání obrazu ofsetovou vývojkou se
kontury proleptaly až na podložku. Adheze zbylé vrstvy
k podložce a její pružnost umožňovala snadné sloupnutí polyvinylalkoholové vrstvy mezi proleptanými konturamI.
Při zhotovení pozitivní masky touto technikou se
sloupla veškerá vrstva mimo areál, který měl zůstat vykrytý. Při zhotovování negativní masky se nejprve zabarvily proleptané kontury (ultralakem Grafolit nebo
latexovou barvou) a sloupávala se vrstva pouze z těch
ploch, které měly být pro světlo propustné.
V současné době vyr:'tbí sloupávací vrstvy (popř. již
předzcitlivěné)
řada výrobců grafických materiálů.
V kartolitografických
provozech v České republice se
však tato velmi progresivní a přesná technika používá
bohužel jen zřídka.
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Obr. 6 Skopírování plochy areálu A a sítě areálu B
a - osvit smontovaných pozitivních masek pro areály
A+B
b - osvit pozitivní masky areálu A (100 %) a sítě pro
areál B

- - - .1
I

Obr. 5 Skopírování plochy A a sítí pro areály B a C
kombinací pozitivního a negativního maskm'ání
a - osvit pozitivní masky areálů A + B + C
b - osvit negativní masky areálu B a pozitivního obrazu
.
sítě pro areál B
c - osvit negativní maskv areálu C a pozitivního obrazu
sítě pro areál C

Obr. 7 Skopírování tří plošných areálů - 1'.Vřez
z atlasové politické mapy Jižní Ameriky
Nejpoužívanější
techníkou
pro reprodukci
plošných
areálů map u nás je pozítivní maskování
ve spojení se
šablonovým
způsobem
kopírování.
Na plastovou
fólíi
typu PVC se nanese kopírovací
vrstva (Grafolit T nebo
PLD 7). Plocha (100 %) se vykopíruje
jedním osvitem
masky, síť postupným
osvítem
masky a pozitivního
obrazu sítě (obr. 3). Po osvitu se kopie vyvolá; vzniklý
obraz je přitom negativní.
Inverze obrazu se provede
zatřením ultralaku.do
vyvolaných
míst; poté se odstraní
utvrzená kopírovací
vrstva z plastové fólie. Pro dokopírování dalšího
prvku nebo druhu sítě se fólie znovu
ovrství a celý postup se opakuje.
Výhodou tohoto postupu je možnost skopírování
čárových a plošných prvků mapy, možnost pozdějšího
dokopírování
dalších
prvků apod.
Nevýhodou
je však
značná časová náročnost
tohoto postupu,
zejména při
používání
vrstvy PLD 7, kde po vyvolání je nutno vrstvu sušit.
Podstatně
vyšší produktivitu
umožňuje
skopírování
čárových prvků a plošných a síťových areálů fotografickou cestou, a to pomocí negativních
předloh čárových
prvků - negativních
masek a negativních
kontaktních
kopírovacích
sítí. Při postupu lze použít negativně pracující filmy a tzv. nucené
lícování,
při němž filmy
a předlohy jsou před skopírováním
předděrovány
a lícování se provádí mechanicky
pomocí montážních
lišt
nebo kolíčků. Čárové prvky nebo plošné areály se na
film nakopírují
postupným
osvitem předloh. Obraz sítě
se kopíruje vždy společným osvitem negativního
obrazu

sítě a negativní masky (obr. 4). Po posledním
osvitu se
latentní obraz vyvolá a dále zpracuje běžnou technologií (ustálení, praní, sušení).
Výhodou tohoto postupu je jeho rychlost a možnost
použití
průmyslově
vyráběného
materiálu
~ filmu.
Elektronicky
řízená doba osvitu a použití vyvolávacích
automatů
umožňuje
docílit standardní
výsledky. Nevýhodou je, že při jakékoliv změně v některém ze skopírovaných prvků (např. v důsledku korektur předepsaných
na nátisku) je nutno vyjít vždy znovu z opravených
negativních
předloh
čárových
prvků nebo masek a celý
postup kopírování
opakovat.
Nové možnosti
v technologii
kopírování
plošných
a síťových arezlů přinášejí přímopozitivní
materiály, zejména "day-light"
filmy, zpracovatelné
při tlumeném
denním světle nebo běžném osvětlení místnosti žárovkami. Expoziční
pružnost
těchto materiálů
umožňuje
použít pro skopírování
ploch a sítí kombinaci
negativního a pozitivního
maskování;
jeho princip je patrný
z obr. 5.
Nakopírování
plochy a dvou druhů sítí (např. 5 %
a 40 %) provedeme
takto:
pro základní
osvit filmu (fáze a) použijeme
společnou pozítivní masku všech tří plošných areálů (A +
B + C),
síť B o hodnotě 5 % nakopírujeme
pomocí negativní
masky pro areál B a pozitivní kopírovací
sítě (fáze
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síť C O hodnotě 40 % nakopírujeme pomocí negativní masky pro areál C a pozitivní kopírovací sítě
40 % (fáze c).
Po těchto osvitech kopii vyvoláme a dále zpracujeme
běžnou technologií.
Postup je vhodný zejména v tom případě, kdy pro
areály A, B, C vyhotovujeme negativní masky (např.
sloupáváním). Společnou pozitivní masku z nich získáme postupným skopírováním všech negativních masek,
zhotovených pro jednotlivé areály, na film.
Pro technologii je možno použít i pozitivni masky
uvedených areálů s následující modifikací postupu osvitů (viz obr. 6). Postup je dobře použitelný při skopírování 2 plošných areálů (např. lesních ploch a městské
zeleně u základních map ČR). Pokud potřebujeme skopírovat 3 nebo více plošných areálů s různými druhy sítí, je třeba provést skopírování pozitivních masek takto
(příklad uveden pro 3 druhy plošných areálů): Pro základní osvit filmu se použije soukopie všech tří pozitivních masek, tj. A + B + C. Pro další osvit se použije
např. síť pro areál B a soukopie masek pro areály A +
C, síť pro areál C a soukopie masek pro areály A + B
resp. síť pro areál A a soukopie masek pro areály
B + C. Skopírování pozitivních masek je možno provést pomocí přímopozitivního "day-light" filmu.
Výsledek dosažený při skopírování 3 areálů (5 %,

16. mezinárodní kartografická
konference a 42. německé
kartografické dny
V prvních květnových dnech 1993 se
v kongresovém veletržním centru západoněmeckého Kolína nad Rýnem
uskutečnila 16. kartografická konference a 42. německé kartografické
dny (obr. I), které zároveň navazovaly na mezinárodní veletrh a kongres geověd a technologií "Geotechnica", probíhající v tomtéž kongresovém a výstavním komplexu.
Jednání obou kartografických akcí bylo zahájeno společným slavnostním zasedáním, které vyvrcholilo přednáškou prof. Rhínda "Mapování v novém tisícíletí". Následující program kartografické konference se odvíjel
pod heslem "Získávání poznatků, plánování a rozhodování na
podkladě map". Tato tematika byla rozvržena do jednadvacetí
sekcí, z nichž se některé zabývaly tradiční problematikou, jakou reprezentuje např. navigační a turistická kartografie, kartografie využítí půdy, mapy pro ochranu přírody, anebo atlasová kartografie. Převážná část programu však byla zaměřena
do nekonvenčních sfér kartografie, které dobře vystihují takové názvy obsahu dalších sekcí jako je multímediální znázornění a hyperkartografie, neuronové sítě a kartografická generalizace, expertní kartografický systém aj.
Převaha těchto témat potvrzuje pokrok světové kartografie
jako vysoce sofistikované vědy a zároveň jako praktické činnosti, v níž si počítačová technologie našla své trvalé a dynamicky upevňované místo. Téměř týdenní maratón odborných
zasedání zahrnul jednostodvacetsedm
přednášek a na čtyřicet
posterových prezentací, jejichž písemná dokumentace pokrývá
více než čtrnáct set stran dvousvazkového konferenčního sborníku. Jejich bližši charakterístika se vymyká možnostem toho-

40 %, 100 %) technologií podle obr. 5 je patrný z obr. 7;
na něm je uveden výřez plošných areálů politické mapy
Jižní Ameríky z připravovaného nového vydání Kapesního atlasu světa (vyd. Kartografie Praha, a. s., v r.
1993). Pro vytvoření obrazu byl použit přímo pozitivní
"day-light" film FUJI DU-IOO, který se vyznačuje vysokou expoziční pružností a má velmi dobré krytí; při
zpracování ve vývojce Agfa-Gevaert G3p byla v laboratoři kartografické polygrafie katedry mapování a kartografie stavební fakulty ČVUT v Praze docílena denzita
Dli/a \ = 4,25. Použít je možno i jiné druhy přímopozitivních filmů, z tuzemských materiálů např. film FOMADUPL.
Uvedený postup kombinace pozitivního a negativního maskování popř. jeho modifikaci je možno použít
při dostatečné denzitě kopírovacích masek i pro jiné
druhy pozitivních vrstev (např. pro diazofólie) popř.
i při kopírování na plastové fólie· PVC pomocí kopírovacích vrstev Grafolit T nebo PLD 7, a to při jediném
nanesení kopírovací vrstvy. Nevýhodou je zde pouze
nižší citlívost těchto vrstev ke světlu a v důsledku toho
delší doba osvitu než u přímopozitivních filmů.
Do redakce došlo: 24. 3. 1993
Lektorovala:
Ing. Zdenka Roulová,
Kartografie, a. 5., Praha

to stručného sdělení a proto je třeba zájemce o jednotlivá vystoupení odkázat na studíum uvedených materíálů.
Německé národní kartografické dny, probíhající současně
s mezinárodní konferencí, měly ústřední moto "Německá kartograťie v evropském kontextu". Tato akce měla rovněž velice
bohatý obsah, v němž z hlediska našich odborných zájmů domínovalo jednání sekce topografické kartografie, které se zabývalo standardizací a realizací topografických map v sjednoceném Německu a otázkou standardizace oficiálního topografického mapového díla v Evropě.
Spolková republika Německo stoji před náročným úkolem
sjednocení státního mapového díla (SMD) středních měřítek.
Projekčni a přípravné práce probíhají. Předpokládá se jednotná měřítková řada I: 25000, I: 50000 a I: 200000. Ve východnich spolkových zemích nebude vytvářena Německá základní
mapa I: 5 000: její funkci bude mít topografická
mapa
I: 10000.
Problematika standardizace topografických map v Evropě je
zatím složitou a dlouhodobou záležitostí. Dosavadní mapová
díla současných 45 evropských států jsou různorodým mozaikovitým geografickým obrazem Evropy. Proces standardízace
je mnohostranně limitGván různostmi metodiky sběru dat a ínformací, geodetických základů, měřítkové řady, mapového obsahu a kartografických vyjadřovacích prostředků. Kromě těchto aspektů nezanedbatelnou úlohu sehrávají též národní tradice a psychologické pohnutky. Náročnost problematiky byla
dokumentována
na úředních topografických mapách Německa (38 různých německých států od r. 1815 vytvářelo úřední topografická mapová díla - a dodnes nejsou graficky jednotná). Přednášky proslovené na této národní kartografické akci
nebyly - ke škodě věci ~ doloženy písemnou dokumentací.
Významnou součástí mezínárodní konference se stala výstava map, která byla obeslána sedmačtyřicetí státy a třemi mezinárodními organizacemi a zahrnula nejnovější produkci map,
atlasů a globů. Zvláštní pozornost pořadatelů vzbuzovala produkce nových středo- a východoevropských států.
Expozice České repub~iky (ČR) obsahovala celkem 28 exponátů z ediční tvorby ČUZK (zpracoval Zeměměřícký ústav,
Praha) a Kartografie a. s. Praha.
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Č'ÚZK se presentoval
ukázkami
souborů odvětvových
tematických
map vydávaných
na podkladě
Základni
mapy Č'R
I: 50000. Volba i instalace
těchto ukázek názorně dokumentovala integrujici
funkci státniho
mapového
dila (SMD).
Kartografie
a. s. Praha vystavovala
soubor atlasů, autoatlasů, obecně
zeměpisných
map, _mapových
průvodců,
starých
map a školní nástěnné
mapy CR. Ve srovnáni
se světovým
standardem
je zřejmý určitý pokrok této produkce
v námětovém i profesním
barevném
provedeni
pul:Jlikaci, podmiňujícim
jejich prodejnost
v prostředí
komerčni
kartografie.
Na výstavě bylo možno sledovat následujicí
tendence:
a) zdůrazněni
SM D jakožto dila autorského
a nezbytnost
jeho
ochrany:
b) dalši komercíonalizace
vydávání a zejména využiváni SMD:
c) rozvoj počítačového
zpracováni
kartografické
produkce.
Podobně
i německá
národni
akce byla doprovozena
výstavou map (obr. 2) pod názvem "Kartografie
v Německu".
Zaujala tu předevšim
komplexnost
současného
stát ni ho mapového
dila Spolkové
republiky
Německo.
která byla dokumentována
kolekci map 16 spolkových
států a Ústavu aplikované
geodézíe, Frankfurt
n. M. Měřítkově
známé edice maji ve svém souhrnu vysokou kvalitu kartografického
i polygrafického
zpracováni.
Dalši součástí výstavy "Kartografie
v Německu"
byly:
dřivějši německé státni mapové dílo,
- německé
a světové rozvojové
programy
na mapách,
mapy pro rozvoj a plánování,
doprava
a turísmus
na mapách,
školní kartografie
v měnící se světové politice,
studentská
kartografie,
mapy pro slabozraké
a nevidomé.
Celkový rozsah a úroveň této výstavy potvrzuji
vysoký standard německé kartografíe.
A do třetice nelze při výčtu doprovodnÝ'ch
výstavnich
podniků opomenout
výstavu Geotechnica.
Většina jejích expozic
byla orientována
zejména
na technologie
ochrany
životniho
prostředi
a též na jeji informační
podporu.
V souvislosti
s tím
se prezentovaly
desítky
firem s nejrůznějšími
informačními
technologiemi
pokrývajícimi
celou oblast od sběru dat (zvláště
aerokosmickým
průzkumem)
až po jejich zpracování,
ukládání
a využivání
v geoinformačních
systémech
(G\S) a v kartografických produkčních
systémech.
Kromě věhlasných
producentů jako je \ntergraph,
Zeiss, ESRI, Barco, Siemens,
Laser
Scan, I BM, Hawlett Packard aj. tu své technologie
vystavovaly
i u nás méně známé firmy jako je TYDAC,
IRI, EIE, Graphic
Science GmbH a další.
Za pozornost
stálo významné
zastoupení
německých
vysokých škol a vědeckovýzkumných
instituci nabizejícich
původní, obchodně
úspěšné technologie
včetně nástrojů zpracování
digitálních
geografických
dat (např. pro vektorizaci
rastrových
dat apod.).
Podnětný
byl zvláštní stánek s nabídkou
rozsáhlých geodeticko-kartografických
služeb Zemského
zeměměřického úřadu Severního
Porýní- Vestfálska
s bázi geografických
dat ATKIS v jejich středu a rovněž významný průnik této databáze do technologické
nabídky jiných instituci, zabývajícich
se
zejména informační
podporou
ekologických
aktívit.
Při celkovém předběžném
hodnocení
na výstavě prezentované geoinformační
technologie
stoji za pozornost
rozšířený sortiment prostředků
pro automatizovanou
digitalizaci
map a ná-
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vazné počítačové
zpracování
jejích výsledků
na jedné straně,
a pro
automatizovanou
tvorbu
kartografických
výstupů
z geoinformačních
systémů na straně druhé. Důležitá tu je též
skutečnost,
že se současně
s hardware
a software stále častěji
nabízeji i digitální
geografická
data. Zaznamenán
byl nárůst
zastoupeni
objektově
orientovaných
databázových
systémů,
přesun náročných
databázových
systémů na osobní počítače
a sílíci přechod
od statických
k dynamicky
koncipovaným
GIS.
Zajimavá je taktéž skutečnost,
že více producentů
geoinformačni technologie
prezentuje
rozhraní
umožňující
efektivní
přechod
geografických
dat do systémů
konkurenčních
firem
a naopak a také začlenění
celých vlastních technologických
řetězců do konkurečních
systémů. Obchodní
nabídka
programů
pro počítačovou
generalizaci
digitálnich
geografických
dat se
na výstavě omezila na produkt
CHANGE
firmy Zeiss a produkt MGE Map Generalizer
firmy Intergraph.
Pořadatelé
nabidli účastníkům
16. mezinárodní
kartografické konference
také bohatý výběr exkurzí, zaměřených
na prohlematiku
odborných
pracovišť kartografie,
zeměměřictví
a geofyziky a na seznámení
se s geograficky
zajimavými
městy
a oblastmi
státu. Byla využita příležitost
navštívit Zemský zeměměřický
úřad Severního
Porýní- Vestfálska,
který je v této
spolkové zemi součásti resortu ministerstva
vnitra. Jeho hlavními úkoly jsou:
budování
a údržha polohových,
výškových
a tíhových hodovÝ'ch polí,
- topografické
mapování
spolu s údržhou
archivu leteckých
měřických
snimků,
tvorba a obnova topografických
SMD.
Účastníci
exkurze zhlédli populárně
vědecký film o aktivitách úřadu s akcentem
na tvorbu Ustředniho
topografickokartografického
informačního
systému ATKIS. V provozním
prostředí se pak seznámili
s počítačovou
technologií
tvorhy ortofotomapy
a z ni odvozené
Německé
základní
mapy 1:5000
a rovněž s digitální
technologií
údržby
topografické
mapy
I: 25000, která těsně navazuje
na údržbu příslušné
háze dat
A TK I S. Byl též předveden
barevný
ploterový
systém Scitex
užívaný při pořizení tiskových podkladů
těchto map, nový počítačově řízený velkoformátový
fotoreprodukční
systém, ofsetová strojovna
a knihárna.
Při celkovém hodnoceni
je třeba bez výhrad ocenit vysokou
odbornou,
organizační
a společenskou
úroveň, kterou se německým pořadatelům
podařilo
oběma sledovaným
akcím vtisknout. Na pozadí této atmosféry
vyzněla 16. mezinárodní
kartografická
konference
jako důkaz pokroku
dosaženého
v naší
disciplíně
za poslední období a 45. německé kartografické
dny
jako přesvědčivé
svědectvi skutečnosti,
že se kartografie
hostitelské země na tomto procesu podílí nezanedhatelnou
měrou.
Pořadatelům
17. mezinárodni
kartografické
konference,
která
se uskutečni v záři 1995 v Barceloně
i pořadatelům
18. mezinárodní kartografické
konference
připravované
na červen 1997
ve Stockholmu,
nastavíla letošní konference
velmi vysokou laťku, a proto se je, u přiležitosti
těchto budoucích
akcí, na co těšit.
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Ing. Jan Neumann. CSc., Ing. Bohumil Šídlo.
Zem ěm ěřick(' ústav, Praha

Geodetický a kartografický obzor
180
ročník 39/81, 1993, číslo 8

KART®GRAFIE PRAHA
akciová společnost
Vám
•

nabízí:

Všeobecně geografické

mapy a atlasy

(Velký atlas světa, Kapesní atlas světa, mapy
Evropy a světa,

mapy

kulturních

památek,

mapy hvězdné oblohy)
•

Školní atlasy a nástěnné mapy
(Školní atlas světa, Atlas ČR, nástěnné mapy
ČR, světadílů)

•

Mapy a atlasy pro motoristy
(Velký autoatlas České a Slovenské republiky
1 : 200000, automapy

evropských

mapových

zahraničních

průvodců

zemí, edice
cest a ze-

mí)
•

Mapy pro turistiku

a sport

(Soubor turistíckých
mapy rybářských
•

Plány měst
(Plány českých
evropských

map 1 : 50000,1 : 100 000,

revírů, vodácké mapy)
a moravských

měst,

plány

měst)

Kartografie Praha, a. s., Fr. Křížka 1, 170 30 Praha 7
Obchodní útvar: tel.: 02/37 11 62,373880;

můžete koupit nebo objednat v prodejnách
MAP A ČESKÉ REPUBLIKY

fax.: 02/375555

map katastrálních

úřadů:

1 :500 000

Česká republika s příhraničními oblastmi sousedních států na I listu formátu 105 x 685 cm. Osmibarevná mapa obsahuje sídla. hranice. vody,
výšky, železnice a lesy. Mapa má nepravou obálku, lze ji tedy složit na formát 2 I x 30 cm (A4). Doporučená cena Kč 39,-.

MAPA SPRÁVNÍHO

ROZDĚLENÍ

ČESKÉ REPUBLIKY

Poskytuje základní informaci o správním
(A4). Doporučená cena Kč 4,-.

KLAD LISTŮ ZÁKLADNÍCH

rozdělení České republiky

MAP STŘEDNÍCH

1:2000000
na dosavadni

MĚŘÍTEK

kraje a okresy. Jednobarevná

mapa má formát 21 x 30 cm

1:2 000 000

Poskytuje globálni informace o rozvrženi listů základnich map měřítek 1:50000, 1:100000 a 1:200000 na území České republiky. Mapaje
barevná, formát 21 x 30 cm (A 4). Doporučená cena Kč 7,-.

KLAD LISTŮ STÁTNÍ MAPY 1:5000

-

ODVOZENÉ

dvou-

1:500000

Podává podrobné informace o kladu listů Státní mapy 1:5000 - odvozené (SMO-5) na území České republiky. Zobrazuje také sídla, správní hranice, vodstvo a silnice. Pětibarevná mapa má formát 105 x 68,5 cm. Distribuce se provádí v plochých arších. Doporučená cena Kč 23,-.
VYDAL ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ

Adresář prodejen map katastrálních

A KATASTRÁLNÍ,

ZPRACOVAL

ZEMĚMĚŘICKÝ

ÚSTAV

úřadů

Bryksova 1061, 19800 Praha 9, tel. 02/864 754. Lidická 11,37086 České Budějovice,.tel. 038/547 51. Radobyčická 12,30339 Plzeň. tel. 019/35534-8,
I. 142. Sokolovská 167,36005 Karlovy Vary, tel. 017/417. Krčínova 797/2, 400 07 Ustí nad Labem, tel. 047/472 46-7. Havlíčkova 1000,53002 Pardubice, tel. 040/511665. Malinovského nám. 3, 601 51 Brno, tel. 05/422 13034. Praskova 11,74655 Opava, tel. 0653/214 360, I. 343.
Prodej za hotové i na fakturu. Při odběru pro další prodej proti předložení podnikatelského
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oprávnění

se poskytuje výhodný množstevní

rabat.

V případě, že:
pracujete s geografickými infonnacemi,
provádíte geodetická měření, vytváříte projekty
investičních celků nebo územní plány,

KTERÉ ALTERNATIVĚ DÁTE PŘEDNOST?

1

2

Pokud preferujete druhou z uvedených možností, nabízíme Vám špičkové
programové produkty firem ESRI, ERDAS a ASPLAN VlAK pro práci v oblastech

geografických

informačních systémů

- ARC/INF<?l ERDAS v prostředí pracovních stanic
- PC ARC/INFO, ArcCAD, ArcView, PC VGA ERDAS
naPC
geodézie a projektování

- GEMINI

s moduly NET/GPS, Terrain a Surveying

Podle Vašich požadavků provedeme konfiguraci a dodáme i potřebné hardwarové
vybavení.
Další informace žádejte od našich pracovníků na adrese:

ARCDATA PRAHA,
ARCDAIA
PRAHA

spol. s r.o.

Platnéřská 19, 110 00 Praha 1
tel. : 232 47 81 fax: 232 07 16

Firma GEODlS BRNO s.r.o., společnost pro zřizování a organízaci digitálních informačních systému byla založena v
roce 1990. Od počátku své existence se zabývala třemi hlavními aktivitami: obchodní činnosti, poskytováním
geodetických služeb všeho druhu a tvorbou digitálních informačních systému. Firma má v současné
době téměř 50 zaměstnancu, 3 filiálky a přes 30 obchodních zástupcu operujicich na celém území
České a Slovenské republiky. Pokud se týká obchodní činnosti, firma GEODIS BRNO je exkluzivním
distributorem geodetických a fotogrammetrických přistroj u japonské firmy TOPCOf' CORPORATION,
distributorem tužkových, perových a rastrových plotru, automatických popisovaču, tabletu, digitizéru a
grafických karet rovněž japonské firmy MUTOH INDUSTRIES a geodetického přislušenstvi firmy BM!.
GEODIS BRNO je jedním z prvních dealerů firmy INTERGRAPH (dnes INTERGRAPH SOLUTIONS CENTRE) • Na výstavách Computer Graphics, Invex a MSV Brno firma vystavovala některá zařizení pro hromadný
sběr dat pro tvorbu informačních systému, např.: fotogrammetrický přístroj, analytický stereoplotr TOPCON
PA-2000 včetně driveru do MicroStation PC
a

nejnovější elektronickou totální stanici TOPCON řady CT8-2

s automatickým senzorem náklonu, vyšši přesností měřeného úhlu, zvýšenou přesností měřené delky, zvyšeným dosahem
dálkoměru a datovou pamětí, která poskytuje uživateli velmi ceněný registračru a konverzm software v češtině, možnost
obousměrné komuníkace s datovou pamětí i s PC, vytyčování z datové paměti v terénu'
Z počitačových periférií představila firma GEODIS na výstavě CG 93 poprvé v České republice výrobky firmy MlJTOH,
které měly svou premiéru teprve nedávno na počítačovém veletrhu CeBIT: • rastrový termální plotr RT-500
(400 x 400 dpi) • nový typ vektorového tužkového plotru XP-520 R s osmi zásobníky na maximálně 720 tuh,
fuzzy logikou a dalšimi novinkami' deskový plotr iP-220 s možnosti řezacího adapréru • V nabidce je možno se
seznámit i s automatickýrní popisovači, tablety a digitizéry různé přesnosti firmy MUTOH a grafickýrní kartami VOLANTE.

Významnou oblasti, ve které firma GEODIS BRNO působí, jsou dodávky integrovaných řešení CAD systémů, komplexní
dodávky projektů grafických informačních systémů a vývoj vlastJÚch grafických programových aplikaci. Základem
této aktivity je spolupráce s americkou firmou INTERGRAPH Corp., která probihá formou tzv, Intergraph
Solutions Centre (ISC). ffiavní potenciál firmy je v rámcí ISC soustředěn ve specializované pobočce
GEODIS OPA VA. Skutečnost. že aktivita ISC je lokalizována ve dvou centrech - Bmě a Opavě,
umožňuje plnou podporu zákazníků a dynarnícký rozvoj regionálně dodávaných informačních systémů
• Firma GEODIS může nabídnout komplexní řešení grafického informačJÚho systému pro správu
základní mapy a posléze správu základních prostředků velkých podníkU, správců inženýrských síti, dále
geografické systémy nad mapami velkých i malých měřitek vhodné pro Městské úřady, instituce státní správy,
ekologické instituce apod, Rešcní těchto systémů firma zajišťuje od zpracování úvodních studii přes dodávky
hardware, software, školení až po naplnění datových bází formou scanJÚngu a digita1izace či přirných měření v terénu
~
• Ve sféře prodeje integrovaných CAD pracovišť se firma specializuje na řešení v oblasti geodézie, architektury, \~
stavebnictví, modelování terénu, projektování liniových staveb a projektování technologických zařízení •
Z vlastní softwarové produkce firma představuje programové aplikace z inženýrské geodezie vhodné pro geodetické
společnosti či menší fmny a aplíkace z oblasti architektury.
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Činnost firmy je zaměřena na fotogrammetrický sběr dat, dálkovy průzkum Země a tvorbu digitálních informačních
podkladů z leteckých snímků. Přednostně jsou na základě zájmu zákazníků rozvijeny následujicí oblasti: • letecké
snímkováni - černobílé, barevné, spektrozonální, multispektrální • fotografické práce - zvětšování snímků, překreslování,
montáže snímků až do formátu 4 x 4 metry, ortofotomapy • interpretace snímků - ekologické aplikace, plány uzemního
rozvoje, mapy zeleně a lesnícké mapy, katastrální mapy' fotogrammetrická měření - aerotriangulace, digitální a
analogové vyhodnocení snimků pro aktualizaci a vytvoření map, digitální výškové modely, profily terénu' digitální
informační systémy - ínformační systémy pro státní správu tvořené na podkladě státního mapového díla včetně jejich
údržby a aktualizace z leteckých snímkll, systémy pro městské úřady včetně jejich rychlé aktualizace mapových podkladů,
informační systémy chráněných krajinných oblastí' 3D měření složitých objektů - zaměření prostorového uspořádání
potrubí, vedení, sítí, tvarově složitých objektů' pozemní fotogrammetrie - zaměření památkových objektů, uměleckých
předmětů, interiérů apod .• digitální kartografie •
GEODIS BRNO s.r.o., Lazaretní 13,61500 Brno, tel.: 05/57 6493, *57 52 22, 57 81 35, fax: 05/57 64 93
GEODIS OPAVA (ISC), Vrchní 30, 747 05 Opava, tel.: 0653/216180, linka 259, fax: 0653/2169 83
GEODIS FOTOGRAMMETRIE s.r.o., Lazaretní 13,61500 Brno, tel.: 05/57 63 22, *57 52 22, fax: 05/57 64 93
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