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Obrázky k článku Burian, J.–Pavelec, L.–Dobrá, L.: Harmonizace a generalizace dat územně analytických podkladů

Obr. 2 Vizualizační problémy: a) překrývající se body a linie, b) pro dané měřítko špatně zvolený znakový klíč,
c) polygony menší než bodový znak

Obr. 3 Vizualizační problémy: a) malé ostrůvky ve velkých polygonech, podrobné hranice, b) les – velmi podrobné
a členité hranice polygonů, c) podrobné hranice – potřeba zjednodušit polygony

Obr. 4 Vizualizační problémy: a) pro dané měřítko špatně zvolený znakový klíč, b) shluky linií – chybná topologie
dat CAD, c) překrývající se linie a překrývající se textový znakový klíč
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Niektoré výsledky z testovania
optických nivelačných prístrojov
podľa STN ISO 17123-2:2010

Ing. Ján Ježko, PhD.,
Katedra geodézie
Stavebnej fakulty STU
v Bratislave

528-1/-7:528.37/.38

Abstrakt
STN ISO 1) 17123-2:2010 špecifikuje postupy testovania nivelačných prístrojov, bez rozlíšenia typu prístrojov, zamerané
na určovanie a odhad ich presnosti pri prácach v stavebníctve a v geodézii. Testovanie je možné realizovať zjednodušenou
i úplnou metodikou, vrátane matematicko-štatistickej analýzy nameraných údajov.
Some Results from the Testing of Levelling Instruments According to STN ISO 17123-2:2010
Summary
STN ISO 1) 17123-2:2010 specifies the test procedures of levelling instruments without definition of instrument type specialized
in determination and estimation of their accuracy in civil engineering and surveying applications. Testing is possible to be
realized both by simplified and complete methodology, including mathematic-statistic analysis of measured data.
Keywords: configuration of the test line, difference in elevation, empirical mean error, mathematic-statistic analysis
of measured data
1. Úvod
Medzinárodnú normu ISO 1) 17123-2:2001 pripravila technická komisia ISO/TC 172/SC 6 – Optics and optical
instruments/Geodetic and surveying instruments (Optika
a optické prístroje/Geodetické a meracie prístroje). Do sústavy slovenských technických noriem (STN) bola prevzatá
1. 2. 2010 v anglickom origináli s národným predhovorom
a krátkou anotáciou v slovenskom jazyku pod názvom
„Optika a optické prístroje – Postupy na skúšanie geodetických prístrojov. 2. časť: Nivelačné prístroje“ [1], [4].
Norma rieši postup testovania nivelačných prístrojov v teréne bez rozlíšenia typu prístroja (je určená pre všetky typy

1)

International Organization for Standardization – Medzinárodná organizácia pre normalizáciu.

nivelačných prístrojov). Skladá sa z dvoch častí – postupov
[1], [2], [3]:
• zjednodušená metodika testovania (vhodná pre prístroje
používané v stavebnej praxi – prístroje nižšej presnosti),
• úplná metodika testovania (vhodná pre prístroje určené
na presnú niveláciu, aplikácie v inžinierskej geodézii – prístroje vyššej presnosti).

2. Zjednodušená metodika testovania
Metodika je určená na zisťovanie presnosti optických nivelačných prístrojov používaných na plošnú niveláciu a na úlohy v bežnej stavebnej praxi, s možnosťou používania nerovnakých dĺžok zámer.
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2.1 Konfigurácia testovacej priamky

4. Matematicko-štatistická analýza meraných údajov

Pre zníženie vplyvu refrakcie na minimum je vhodné na realizáciu skúšky vybrať zhruba vodorovné územie. Terén by mal
byť kompaktný, povrch rovnorodý, pričom je potrebné
vyhnúť sa cestám pokrytým asfaltom alebo betónom. Dva body (A a B) sú stabilizované približne vo vzdialenosti Δ = 60 m.

Matematicko-štatistická analýza meraných údajov závisí
od použitej metodiky testovania.

2.2 Postup merania

Prevýšenie pri testovaní je určené vzťahom:

Postup merania je založený na určení prevýšenia medzi
bodmi A a B, ktoré je považované za skutočnú (správnu)
hodnotu (prístroj postavený v strede medzi bodmi, približne
rovnaké dĺžky zámer – minimalizovaný vplyv refrakcie a nevodorovnosti zámernej osi), a na určení prevýšenia s nerovnakými dĺžkami zámer (prístroj postavený v 1/6 vzdialenosti
od bodu A, resp. 5/6 vzdialenosti od bodu B – nerovnaké
dĺžky zámer). Rozdiel medzi takto určenými prevýšeniami
signalizuje, či testovaný prístroj vyhovuje stanovenej dovolenej odchýlke pre plánovanú meračskú úlohu [4].

4.1 Spracovanie výsledkov pri zjednodušenej
metodike testovania

j = 1,.......10,

h j = xA,j - x B,j ;

t. j. hj je rozdiel medzi odčítaním vzad xA,j a odčítaním vpred xB,j .
10

Σh
j=1

h1 =

10

j

,

Pri testovaní je potrebné dodržať rovnaké dĺžky zámer
(max. odchýlka 10 %). Sklon zámernej osi sa touto testovacou metodikou nedá určiť, ale táto chyba nemá vplyv na
určovanú empirickú strednú chybu, ani na rozdiel v začiatkoch delenia stupníc nivelačných lát pri používaní rovnakých dĺžok zámer. Pred určením chyby zámernej osi musí
byť prístroj skontrolovaný podľa používateľskej príručky
(kontrola hlavnej podmienky nivelačného prístroja) [4].
3.1 Konfigurácia testovacej priamky
Požiadavky na územie, kde bude skúška realizovaná, sú rovnaké ako pri zjednodušenej metodike testovania (časť 2.1).
V prípade, že na prístroj svieti priame slnečné svetlo, je ho
potrebné chrániť, napr. slnečníkom, ideálne však je vykonávať testovanie pri konštantných klimatických podmienkach, napr. v ranných hodinách alebo za oblačného počasia.
Dva body (A a B) sú stabilizované približne vo vzdialenosti
Δ = 60 m, nivelačný prístroj je potrebné postaviť do stredu
_ 3 m), aby bol minimalizovaný
medzi body (Δ/2 = 30 m +
vplyv refrakcie a vplyv nevodorovnosti zámernej osi. Na získanie spoľahlivých výsledkov je potrebné zaistiť počas celého testovania zvislú polohu lát, napr. pomocou oporných tyčí.
3.2 Postup merania
Pred meraním je potrebné prístroj aklimatizovať (norma uvádza 2 minúty na 1 °C teplotného rozdielu). Pri testovaní sa realizujú dve série meraní. Prvá séria pozostáva z 20 párov odčítaní, pričom každý pár pozostáva z jedného odčítania zámery vzad xA,j na bode A a z jedného odčítania zámery vpred xB,j
na bode B. Medzi každým párom odčítaní je potrebné prístroj
zdvihnúť, položiť na mierne odlišné miesto a znovu urovnať.
Po prvých 10 meraniach (xA1, xB1, ..... xA10 , xB10) sa merania vzad
a vpred pre ďalších 10 meraní vymenia (xA11, xB11, ..... xA20 , xB20).
Potom sa vymenia laty na bodoch A a B a rovnakým postupom sa urobí druhá séria 20 párov odčítaní (xA21, xB21, ..... xA30 ,
xB30 , xA31, xB31 , ..... xA40, x B40 ) [4].

(2)

kde h1 je priemerná hodnota prevýšení hj prvej série meraní
(rovnaké dĺžky zámer). Hodnota h1 je považovaná za skutočnú hodnotu prevýšenia medzi bodmi A a B.
v j = h1 - h j ,

3. Úplná metodika testovania

(1)

(3)

kde vj je oprava príslušného meraného prevýšenia hj prvej
série meraní.
Ako počtárska kontrola slúži suma opráv jednej série. Mala by sa rovnať nule (s výnimkou chýb zo zaokrúhľovania).
Zjednodušená ukážka zápisu údajov získaných z merania prístrojom Zeiss Ni 025, v. č. 221 312, ktorý je stále
obľúbený a používaný u menších stavebných firiem, ako aj
vypočítané prevýšenia, priemerné prevýšenia a opravy sa nachádzajú v tab. 1 [3].
Empirická stredná chyba s výškového rozdielu získaná
z prvej série meraní:
10

s=
kde

10

Σv
j=1

2
j

√

Σv

2
j

j=1

= 0,74 mm,

n

(4)

je suma štvorcov opráv vj prvej série meraní (rov-

naké dĺžky zámer) a n = j-1 = 9 je príslušný počet stupňov
voľnosti (počet nadbytočných meraní).
Analogicky pre druhú sériu meraní (nerovnaké dĺžky
zámer) platí:
20

h2 =

Σh
j=11

j

,
(5)
10
kde h2 je priemerná hodnota prevýšení h j druhej série meraní. Rozdiel h1 - h2 musí byť v rámci dovolenej odchýlky p
(napr. podľa ISO 4463-1) pre plánovanú meračskú úlohu.
Ak p nie je dané, potom rozdiel musí spĺňať podmienku
h1 - h 2 │< 2,5 s , kde s je vypočítaná podľa vzťahu (4).
V riešenej úlohe │h1 - h2 │= 0,9 mm, a to je menej ako
2,5 s = 1,85 mm.
Ak je rozdiel │h1 - h 2│ príliš veľký, indikuje to nadmernú
nespoľahlivosť merania pri veľkých dĺžkach zámer (50 m)
a z toho vyplývajúce chyby z odčítania, refrakcie a chybu
zámernej osi. V takom prípade treba:
• skontrolovať chybu zámernej osi podľa používateľského
manuálu,
• zredukovať maximálnu dĺžku zámer.
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Tab. 1 Merané hodnoty, prevýšenia a opravy (Ni 025 – zjednodušená metodika)
1

2

3

xA,j
(mm)

j

xB,j
(mm)

4
hj
(mm)

5

6

vj
(mm)

vj2

(mm 2 )

7

8

9

10

j

xA,j
(mm)

xB,j
(mm)

hj
(mm)

1
.
.
.

1 279
.
.
.

1 101
.
.
.

178
.
.
.

-0,9
.
.
.

-0,81
.
.
.

11
.
.
.

1 325
.
.
.

1 149
.
.
.

176
.
.
.

10

1 299

1 122

177

0,1

0,01

20

1 305

1 128

177

Σ

12 893

11 122

1 771

0,0

4,9

Σ

13 123

11 361

1 762

Priemer

Priemer

177,1

176,2

Tab. 2 Merané hodnoty, prevýšenia a opravy (Ni 007 – úplná metodika, 1. séria)
1

2

3

4

5

j

xA,j
I.

xA,j
II.

xB,j
I.

xB,j
II.

1
.
.
.

29 205
.
.
.

89 854
.
.
.

25 697
.
.
.

86 350
.
.
.

175,40
.
.
.

7
hj
(mm)
II.
175,20
.
.
.

20

28 346

88 995

24 841

85 490

175,25

175,25

Σ

575 287 1 788 295

505 147 1 718 164

Priemer

Podľa úplnej metodiky testovania boli testované prístroje
Zeiss Ni 025 a Zeiss Ni 007 (dodnes vyrábaný vo firme
Freiberger Präzisionsmechanik pod označením FG-007),
výsledky testovania sú v článku uvádzané len pre prístroj
Zeiss Ni 007, v. č. 416 721.
Obdobne ako v časti 4.1 platí:
j = 1,.......40,

j

j=1

20

,

(6)

(7)

40

h2 =

hj
(mm)

vj
(mm)

vj2
(mm 2 )

175,30
.
.
.

-0,039 0,001502
.
.
.
.
.
.

175,25

-0,089 0,007877
0,000 0,134344

3 507

3 507

175,33

175,339

vj = h1 - hj ;

j = 1,.......20,

(10)

vj = h2 - h j ;

j = 21,.......40,

(11)

kde vj je oprava príslušného meraného prevýšenia hj medzi
bodmi A a B.
Ako počtárska kontrola slúži suma opráv oboch sérií
meraní, ktorá by sa mala v každej sérii rovnať nule (s výnimkou chýb zo zaokrúhľovania).
40

Σv

2
j

20

=

j=1

kde

40

Σv

2
j

40

Σv + Σv
2
j

j=1

2
j

,

j=21

(12)

je suma štvorcov všetkých opráv.

j=1

kde h1 je priemerná hodnota prevýšení hj prvej série meraní.

Σh

10

3 507

20

Σh

9

175,35

kde h j je rozdiel medzi odčítaním vzad xA,j a odčítaním
vpred xB,j .
h1 =

8

Opravy sa vypočítajú takto:

4.2 Spracovanie výsledkov pri úplnej metodike
testovania

hj = xA,j - xB,j ;

6
hj
(mm)
I.

Pre overovaný prístroj Zeiss Ni 007:
40

Σv

2
j

2

= 0,325 mm ,

j=1

j

,
(8)
20
kde h2 je priemerná hodnota prevýšení h j druhej série meraní.
Rozdiel:
j=21

δ = h1 - h 2

(9)

nemá vplyv na empirickú strednú chybu, ale je indikátorom rozdielu v začiatkoch delenia stupníc nivelačných lát.
Pre testovaný prístroj Zeiss Ni 007 δ = 0,05 mm.

n = 2(j/2 – 1) = 38,

(13)

kde n je počet stupňov voľnosti a j je počet prevýšení
z oboch sérií meraní.
Empirická stredná chyba s pre prevýšenie medzi bodmi
vo vzdialenosti 60 m:
40

s=

√

Σv
j=1

n

2
j

.

(14)
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Tab. 3 Merané hodnoty, prevýšenia a opravy (Ni 007 – úplná metodika, 2. séria)
1

2

3

4

5

j

xA,j
I.

xA,j
II.

xB,j
I.

xB,j
II.

21
.
.
.

28 965
.
.
.

89 616
.
.
.

25 460
.
.
.

86 110
.
.
.

175,25
.
.
.

7
hj
(mm)
II.
175,30
.
.
.

40

28 107

88 756

24 602

85 253

175,25

175,15

504 247 1 717 255

3 506

Σ

574 363 1 787 369

Priemer

175,29

Pre overovaný prístroj Zeiss Ni 007 s = 0,09 mm.
sISO-LEV =

6
hj
(mm)
I.

s
2
√

√

1 000 m
= s . 2.89,
60 m

(15)

4.3 Štatistické testy
Štatistické testy sú odporúčané len pre úplnú metodiku testovania. Poskytujú odpovede na tri otázky (tab. 4):
a) Je vypočítaná empirická stredná chyba s menšia ako príslušná hodnota σ udávaná výrobcom alebo menšia ako iná
definovaná hodnota σ?
b) Patria dve empirické stredné chyby s a ˜s získané z dvoch
nezávislých meraní do rovnakého rozdelenia pravdepodobnosti za predpokladu, že obe merania majú rovnaký
počet stupňov voľnosti?
Empirické stredné chyby s a s˜ môžu byť získané z dvoch
sérií meraní vykonaných:
- tým istým prístrojom, ale rôznymi meračmi,
- tým istým prístrojom v odlišných časoch,
- rôznymi prístrojmi.
c) Je rozdiel δ v začiatkoch delenia stupníc nivelačných lát
rovný nule?
Pre nasledujúce testy je uvažovaná hladina významnosti
α = 0,05 a počet stupňov voľnosti n = 38 [4].
Riešenia pre otázku a)
Nulová hypotéza sa nezamieta, ak je splnená nasledujúca
podmienka:
2
χ1-α
(n)
s=σ .
,
(16)
n
s=σ .

s=σ .

√

2
χ0,95
(38)

38
53,38

√

38

inak sa nulová hypotéza zamieta.

,

,

9

10

hj
(mm)

vj
(mm)

v 2j
(mm 2 )

175,28
.
.
.

-0,012 0,000156
.
.
.
.
.
.

175,20

-0,087 0,007656

3 506

3 506

0,000 0,190625

175,29

175,288

Tab. 4 Štatistické testy

kde sISO-LEV je empirická stredná kilometrová chyba pri meraní tam a späť [4]. Pre prístroj Zeiss Ni 007 sISO-LEV = 0,27 mm.
Zjednodušená ukážka zápisu údajov získaných z merania
prístrojom Zeiss Ni 007, vypočítané prevýšenia, priemerné
prevýšenia a opravy sa nachádzajú v tab. 2 a 3 [3].

√

8

Otázka

Nulová hypotéza

Alternatívna hypotéza

a)

s≤σ

s>σ

b)

s = ˜s

s ≠ ˜s

c)

δ=0

δ≠0

Zeiss Ni 007: σ = 0,70 mm, sISO-LEV = 0,27 mm.
0,27 < 0,83, t. j. nulová hypotéza sa nezamieta [3].
Riešenia pre otázku b)
Príslušná nulová hypotéza sa nezamieta, ak je splnená
nasledujúca podmienka:
1
s2
≤ F1-α/2 (n, n),
(n, n) ≤
F1-α/2
s˜ 2

(17)

1
s2
(38, 38) ≤ 2 ≤ F0,975 (38, 38),
F0,975
s˜

(17)

s2
≤ 1,91,
s̃ 2
inak sa nulová hypotéza zamieta.
Zeiss Ni 007: s = 0,092 mm, s˜ = 0,073 mm.
0,008464
≤ 1,91, t. j. nulová hypotéza sa nezamieta [3].
0,52 ≤
0,005329
Stredná chyba ˜s bola získaná z nezávislého merania tým istým
prístrojom, ale rôznymi meračmi.
0,52 ≤

Riešenia pre otázku c)
Príslušná nulová hypotéza sa nezamieta, ak je splnená
nasledujúca podmienka:
│δ │≤ sδ . t1-α/2 (n) ,

(18)

│δ │≤ sδ . t0,975 (38) ,
sδ =

s0
,
√ 10

t0,975 (38) = 2,02 ,
│δ │≤ s0 . 0,64 ,
inak sa nulová hypotéza zamieta.

(18)
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Zeiss Ni 007: s = 0,092 mm.
0,049 < 0,059, t. j. nulová hypotéza sa nezamieta.
Záver testovania podľa STN ISO 17123-2:2010:
• prístroj Zeiss Ni 025 určený na technickú niveláciu v zmysle testovacej štatistiky vyhovel testovaniu podľa zjednodušenej metodiky testovania,
• prístroj Zeiss Ni 007 v zmysle testovacej štatistiky vyhovel testovaniu podľa úplnej metodiky testovania.

ru. Takýmto tovarom a službou sú aj geodetické a kartografické práce a činnosť geodetov a kartografov. Tvorba technických noriem aj ich používanie sa tak stávajú nevyhnutnou
súčasťou technickej praxe i v oblasti geodézie a kartografie.
Príspevok je súčasťou riešenia projektu č. 1/0481/12 „Monitoring a analýza priestorových zmien stavebných objektov
a prírodného prostredia s využitím terestrických, fotogrametrických a satelitných technológií“ realizovaného za podpory agentúry VEGA.

5. Záver
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Abstrakt
Popis výsledků projektu řešeného na katedře geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Nejčastější chyby a jiné vizualizační problémy v grafických výstupech územně plánovací dokumentace a územně analytických podkladů (ÚAP). Představeny jsou nejvýznamnější z problémů vzniklé především chybným použitím dat velkých
měřítek pro měřítka menší. Popis metodického postupu harmonizace a generalizace dat ÚAP včetně jeho praktické
realizace v prostředí ArcGIS Model Builder. Postup je aplikován na data ÚAP Olomouckého kraje pro tvorbu 4 povinných výkresů. Výsledky jsou používány na Krajském úřadě Olomouckého kraje pro aktualizaci výkresů ÚAP a mohly by
být použity i v jiných krajích, využívajících shodný datový model.
Harmonisation and Generalization of Background Analytical Material Data
Summary
Description of the results of the project solved at the Department of Geoinformatics at the Faculty of Science at Palacký
University in Olomouc. The most common mistakes and other problems in the visualization of graphical outputs
of planning documents and background analytical data are described and evaluated. The demonstration of problems
resulting from improper use of large scale data for smaller scale is presented. Description of the methodology of data
harmonization and generalization, including its practical implementation in ArcGIS Model Builder environment. The
procedure is applied to the data of 4 mandatory maps of background analytical materials in Olomouc region. The results
are used at the Regional Office for Olomouc region for common updates and could be also used in other regions using
the same data model.
Keywords: ArcGIS, toolbox, model, urban planning, automatization
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1. Úvod

Na modelovém příkladě byl proto pro Krajský úřad
Olomouckého kraje (KÚOK) pro účely tvorby výkresů
ÚAP navržen a zrealizován postup automatické generalizace v programovém prostředí ArcGIS. Vytvoření automatizovaných procesů generalizace a tvorby výkresů (Povinné
výkresy Olomouckého kraje [6]) umožní KÚOK vytvářet
stále aktuální výkresové sestavy v akceptovatelné kvalitě
z pohledu tematické kartografie.

Grafické výstupy nástrojů územního plánování (zejména
územní plány a nově také územně analytické podklady - ÚAP) patří mezi nejčastěji používané dokumenty veřejné
správy grafické povahy. Často se však jedná o výstupy,
o jejichž kvalitě lze z pohledu kartografického zpracování
výrazně pochybovat. Řada map (v terminologii územního
plánování výkresů) vykazuje značné množství chyb nejrůznějšího charakteru. Podrobně se těmito chybami zabývali
např. Burian a Šťávová [5] nebo Šťávová [12].
V případě symboliky v oblasti územního plánování nalezneme mnoho odlišných názorů a zcela rozdílná pojetí
zpracování jejich grafické části (Šťávová [12]). Naomi
Miller (viz Churchill [10]) uvádí, že přestože se termín
„urban cartography“ začal používat teprve po 2. světové válce, lze plány měst považovat za možná nejstarší formy map.
V České republice (ČR) v současné době dostačující
standardizace schází, a tak má často rozhodující (někdy i jediné) slovo zpracovatel – projektant, u něhož bývá často
kartografická gramotnost pouze přirozená a nikoliv dodatečně získaná učením. V grafických výstupech územně
plánovací dokumentace (ÚPD) a ÚAP je tak kladen pouze
minimální důraz na kartografickou správnost. V běžné
praxi je používáno několik metodik (např. metodiky Ústavu
pro územní rozvoj [6], [7], [8]) a zavedených znakových
klíčů, avšak neexistuje jednotné doporučení či metodický
postup, který by grafické výstupy územní plánování jakkoliv unifikoval. Tuto problematiku popisuje např. Šťávová
[12], která hodnotí jednotlivé používané metodiky, nebo
Burian aj. [8], kteří ve svém článku popisují navržený
znakový klíč pro vizualizaci výkresů ÚAP.
Řešena je obvykle pouze správnost legendy, avšak data
různých zdrojů, různé kvality a zejména různých měřítek
jsou používána bez jakékoliv generalizace. Tento stav logicky přináší celou řadu závažných chyb a problémů, které
se v grafických výstupech územního plánování objevují
velmi často.
Zákon [15] a příslušná vyhláška [14] ukládají krajským
úřadům a úřadům územního plánování v obcích s rozšířenou působností (ORP) povinnost pořizovat ÚAP a každé
dva roky provést jejich úplnou aktualizaci. Grafická část
ÚAP obsahuje výkres hodnot území, výkres limitů využití
území, výkres záměrů na provedení změn v území a výkres
problémů k řešení v ÚPD (dále jen „povinné výkresy“).
Při tvorbě výkresů je potřeba hledat kompromis mezi kartografickými pravidly, automatizovaným procesem tvorby
a velkým množstvím prvků obsahu výkresů. Většina dat vstupujících do výkresů ÚAP je poskytována státními poskytovateli, kteří data vytváří v měřítku mnohem větším (1 : 5 000
až 1 : 50 000) než je výsledné měřítko výkresů zhotovovaných v rámci tvorby ÚAP na krajské úrovni (1 : 100 000
až 1 : 200 000). Běžná územně plánovací praxe pracuje
s těmito daty chybně bez použití generalizace, která je však
s ohledem na výraznou rozdílnost měřítek více než nutná.
Generalizace je na obecné úrovni popisována v celé řadě odborných publikací (např. Bayer [1]). Její implementace do programových řešení je obvykle doplněna bohatou dokumentací, která usnadňuje její praktické využití
(např. Esri [13], [11]). Obvykle je generalizace popisována na úrovni topografické kartografie (např. Bělka a Voženílek [4], Bayer [2]), avšak v oblasti tematické kartografie je její využití doposud omezené. V české problematice popisují aplikaci do této oblasti např. Bayer [3] nebo
Heisig a Burian [9], implementace do územního plánování
doposud nebyla publikována v žádné české literatuře.

2. Určení vizualizačních problémů
V úvodní části bylo nejprve provedeno srovnání všech
výkresů (výkres hodnot, limitů, záměrů na provedení změn
a problémový výkres) ve všech krajích ČR. U výkresů byl
sledován a zhodnocen jejich obsah, způsob vizualizace, použité kartografické metody, měřítko, forma publikování,
zpracovatel a datum zveřejnění. Na základě podrobného
zhodnocení a konzultací s pracovníky KÚOK byl nejprve
navržen optimální obsah výkresů s důrazem na rozdílnost
měřítek používaných dat. Dále bylo stanoveno využití jednotného znakového klíče, který využívá KÚOK a jednotlivé ORP spadající pod Olomoucký kraj.
Z výsledků hodnocení vyplývá, že každý kraj řeší
problematiku tvorby ÚAP jinak a každý se s problémem
zobrazení velkého množství prvků na malém území vypořádává po svém. V některých případech je velmi dobře
využívána kombinace dostupných kartografických metod
jako čárový a bodový rastr, výplň barvou, různá průhlednost polygonů, naopak, v některých případech jsou výkresy omezené pouze na jednu metodu. Dalším důležitým
aspektem je zvolený typ podkladové mapy. V případech,
kdy byla zvolena Základní mapa ČR, většinou dochází
k přeplněnosti mapy nebo k její nepřehlednosti. Naopak,
vhodné zvolení vektorového podkladu mapu vizuálně
odlehčuje a zároveň mapa neztrácí na vypovídající hodnotě. Překvapující je, že i přestože pět krajů má ÚAP
od stejného zpracovatele, je vizuální spojitost mezi těmito výkresy minimální. Výjimkou není ani zobrazení prvku
ve výkrese hodnot jedním znakovým klíčem a ve výkrese limitů znakovým klíčem jiným.
Výkresy ÚAP se vyznačují strukturalizovanou legendou,
kdy důležitějším aspektem při její tvorbě není topologie
(optimální pořadí body, linie, polygony), ale tematické zařazení prvků. V některých případech byly výkresy publikovány ve formě, která je pro použití v praxi prakticky nepoužitelná (špatná kvalita, překryv prvků, kdy není možné
poznat, kde končí a kde začíná), a je patrné, že účelem
těchto výkresů byla spíše daná povinnost je mít, než od nich
očekávat další využití.
Existují tři faktory, které ovlivňují zobrazení dat ve výkresech: velký počet prvků vstupujících do výkresů, znakový klíč prvků a měřítko, v jakém byla data pořízena.
U části používaných dat nebylo možné zjistit, v jakém
měřítku byla pořízena, protože to nebylo uvedeno v pasportu údajů o území, který povinně všichni poskytovatelé
zasílají. Většina používaných dat je v měřítku větším než
1 : 25 000, některé dokonce v měřítku katastrální mapy
(obr. 1). Výsledné měřítko výkresů vytvářených v rámci ČR
se však pohybuje mezi 1 : 100 000 až 1 : 200 000. Pro území
Olomouckého kraje bylo jako nejvhodnější stanoveno měřítko 1 : 100 000.
Použitý znakový klíč vychází z projektu řešeného na katedře geoinformatiky na Univerzitě Palackého v Olomouci
pro KÚOK pro vizualizaci výkresů ÚAP ORP (Burian aj.
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Obr. 1 Rozdílná měřítka používaných dat pro tvorbu výkresů ÚAP

[6], [7], [8]), tudíž pro měřítko mnohem větší (1 : 10 000 až
1 : 25 000) než pro krajské ÚAP. Proto se dalo očekávat, že
i tento faktor bude vytvářet vizualizační problémy.
Jako nejvýraznější vizualizační problémy byly v případě
použití zvoleného znakového klíče identifikovány následující:
•
•
•
•
•
•

Překrývající se body rozdíleného prvku.
Překrývající se body stejného prvku.
Shluky překrývajících se linií.
Špatně zvolený znakový klíč pro dané měřítko.
Polygony menší než bodový znak.
Podrobné hranice polygonů.

Ačkoliv jsou tyto problémy ukázány na konkrétním znakovém klíči, prakticky stejné byly vyhodnoceny v úvodním
srovnání krajů téměř ve všech výkresech.
Na obr. 2a (viz 2. str. obálky) je zobrazeno území s těžbou, na kterém jsou čtyři vzájemně se překrývající vrstvy,
které nejsou rozeznatelné, a je tedy nutné změnit použitý
znakový klíč. Ve druhé části na obr. 2b (viz 2. str. obálky) je
znázorněn polygon zranitelné oblasti, pro který je tento
znakový klíč v daném měřítku nevhodný, hranice polygonů
jsou obtížně rozpoznatelné. Na obr. 2c (viz 2. str. obálky)
jsou zobrazeny polygony, které jsou svojí rozlohou menší
než bodový znak. V tomto případě je nutné polygony menší
než rozloha bodového znaku převést na body.
Na obr. 3a (viz 2. str. obálky) je zobrazeno záplavové
území, které má jednak velmi podrobné hranice, ale také
má malé ostrůvky (díry), které jsou v měřítku kraje nerozpoznatelné a při normálním zobrazení vytvářejí malé modré
polygony menší než velikost bodového znaku. Obr. 3b
a obr. 3c (oba viz 2. str. obálky) potom ukazuje příliš členité
hranice polygonů, které jsou v daném měřítku zobrazeny
nevhodně a je tedy nutné přikročit k jejich generalizaci.
Na obr. 4 (viz 2. str. obálky) jsou znázorněny vizualizační
problémy liniových prvků. V první části (obr. 4a) je špatně
zvolený znakový klíč pro dané měřítko, kdy řešením je

použití liniových znaků skládající se pouze z jednoduché
linie odlišené barvou a tloušťkou. Ve druhé části (je) je
zobrazeno území, které se skládá z velkého množství nenavazujících linií vytvořených v prostředí CAD. Tento
problém může být vyřešen napojením dílčích linií do jedné
linie nebo například vytvořením obalové zóny kolem linie
a následným získáním středové linie obalové zóny. Obr. 4c
zobrazuje linie, u kterých byl zvolen znakový klíč kombinovaný s písmeny, řešení je stejné jako u obr. 4a.
Na obr. 5a je zobrazen shluk linií olomouckého nádraží,
jehož řešení je obdobné jako u příkladu na obr. 4b. Druhá
část (obr. 5b) ukazuje problémy dané překrytem bodových
znaků rozdílného prvku, jejichž řešení je odsunutí jednotlivých bodů. Posledním vizualizačním problémem (obr. 5c)
je překryv bodů stejného prvku. Tento problém je možné
vyřešit sloučením bodů do jednoho bodu a zvětšením jeho
symbolu.
Pro vyřešení uvedených vizualizačních problémů byla
v prostředí ArcGIS vytvořena sada nástrojů (toolboxů),
umožňující automatické zpracování. Nejprve však bylo
nutné stanovit optimální zaplněnost mapy s ohledem na zvolené měřítko. Byly tedy stanoveny konkrétní rozměry a velikosti prvků, které jsou ve výkresech rozpoznatelné. Z tohoto důvodu byla nejprve vytvořena testovací data a pro
jejich vizualizaci byl použit topografický podklad. Pro
zjištění nejvhodnější velikosti bodového znaku bylo vytvořeno šest bodů od velikosti 5 bitů (b) po velikost 15 b. Jako
nejvhodnější velikost bodového znaku bylo vybráno 11 b
a pro sloučené body jednoho prvku velikost 16 b. Při zobrazení vzdálenosti jednotlivých bodů bylo zjištěno, že při
vzdálenosti 300 m se bodové znakové znaky dotýkají.
Z tohoto zjištění se dále vycházelo při tvorbě toolboxu
na posunutí bodů. Pro převedení malých polygonů na body bylo potřeba znát, kdy plocha polygonu odpovídá bodovému znaku.
Plocha odpovídající bodovému znaku velikosti 11 b byla
v této studii zjištěna jako velikost 7 ha. V praxi se ovšem
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Obr. 5 Vizualizační problémy: a) shluky překrývajících se linií, b) překrývající se body rozdílného prvku,
c) překrývající se body stejného prvku
ukázalo, že polygony bývají často v jiném tvaru než kruhovém, jako na ukázce, a v těchto případech byla velikost 7 ha
zjištěna jako nevhodná. Proto byla plocha pro minimální
velikost plochy stanovena na 10 ha. Dalším příkladem je
délka linie, kdy pro dané měřítko byla dobře rozpoznatelná
délka 150 m. V datech se často objevují linie, které jsou
rovnoběžně vedle sebe a způsobují vizualizační problémy.
Proto bylo zjišťováno, v jaké vzdálenosti od sebe musí
být, aby nesplývaly do jedné. Bylo zjištěno, že minimální
vzdálenost musí být 60 m. Poslední, co bylo zjišťováno,
byla tloušťka linie. V tomto případě se ukázalo, že rozdíl
1 b mezi jednotlivými liniemi je dobře rozpoznatelný.

3. Harmonizace a generalizace
KÚOK pracuje s daty, které jsou uloženy v datovém modelu ve formátu ESRI Shapefile. Některé vytvořené generalizační toolboxy však pracují s kartografickou reprezentací,
která nepodporuje tento formát. Z tohoto důvodu byl vytvořen skript, který převede složkovou strukturu do File geodatabáze. Generalizace je prováděna nad vytvořenou geodatabází (kartografický datový model), která slouží pouze
pro vizualizaci dat ÚAP.
Pro generalizaci byla v prostředí ArcGIS Model Builder
9.3 vytvořena sada pěti toolboxů, viz obr. 6, řešící vybrané
složitější vizualizační problémy, které byly popsány v části 2.
Každý toolbox obsahuje několik modelů, jejichž základní
princip je popsán dále v textu. Modely je možné spouštět
samostatně, avšak pro harmonizaci všech dat do výsledné
podoby v měřítku 1 : 100 000 je nutné dodržet návaznost
jednotlivých kroků.
3.1 Převod polygonů na bod
Toolbox umožňuje převádět polygony menší než 10 ha (což
odpovídá bodovému znaku) na body, viz obr. 7. Toolbox
obsahuje dva modely použitelné jak na témata, která již
mají svoji bodovou reprezentaci v datovém modelu, tak
na témata, kde je nutné tuto reprezentaci nově vytvořit.
Do modelu může vstupovat libovolná polygonová vrstva,

Obr. 6 Toolboxy pro harmonizaci dat
volitelným parametrem je velikost plochy, která má být
převedena na body.
Na začátku jsou vybrány pomocí funkce Select Layer By
Attribute polygony menší než zvolená hodnota (přednastavená je 10 ha). Na vybrané entity je použita funkce Feature
To Point, která převede polygony na bod. Vybrané polygonové vrstvy jsou pomocí funkce Append vloženy do existujících bodových vrstev. Na závěr jsou pomocí funkce Delete
Rows vymazány vybrané polygony z polygonové vrstvy.
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Obr. 7 Ukázka funkce toolboxu na převod polygonů na bod

Obr. 8 Ukázka funkce toolboxu na sloučení bodů
3.2 Sloučení bodů
Toolbox umožňuje převedení překrývajících se bodů stejného prvku na jeden bod, který je odlišen zvětšením bodového znaku z původních 11 b na 16 b. Toolbox obsahuje dva
modely použitelné pro všechny 4 povinné výkresy. Do modelu vstupuje 22 bodových vrstev, na které je aplikován
stejný princip. Volitelnými parametry jsou umístění pomocné vrstvy, která vstupuje do modelu, poloměr bodového
znaku a plocha bodového znaku.
Na začátku je použita funkce Select Layer By Attribude
pro vybrání vrstev ve stavu (STAV_ID = 1). Na tyto vrstvy
je aplikována funkce Buffer s doporučeným poloměrem
150 m (vychází z faktu, že bodové znaky se dotýkají, když
jsou 300 m od sebe) tak, aby byly vybrány překrývající se
body. Dále je použita funkce Dissolve, která spojí prvky
podle pole JEV_ID (kategorie jevu). Následně jsou spojené
polygony vytvořené pomocí funkce Buffer topologicky
převedeny na jednotlivé polygony. Toho je dosaženo funkcí
Multipart To Singlepart. Tímto postupem vzniknou polygo-

ny, které mají plochu 70 685 m2 , což je plocha jednoho
bodového znaku velikosti 11 b, a dále polygony větší než
zmíněná plocha, což jsou polygony, které jsou vytvořeny
z bodů, jejichž znaky se navzájem překrývaly.
Na polygony převedené do pomocné vrstvy je následně
použita funkce Select Layer By Attribute, která vybere
polygony větší než zmíněná plocha 70 685 m2 . Tím jsou
vybrány body, které se překrývají, a ty jsou pomocí funkce Feature To Point převedeny na body a dále převedeny
zpět do počáteční bodové vrstvy pomocí funkce Append.
Z vrstvy jsou samozřejmě odstraněny původní body, u kterých došlo ke sloučení, ukázka viz obr. 8.
3.3 Posunutí bodů
Toolbox umožňuje posunutí překrývajících se bodů různých prvků obsahu tak, aby nedocházelo k jejich překrytu
(viz obr. 9). Toolbox se skládá z pěti modelů, z nichž první
provádí spojení všech bodových prvků ve stavu do jednoho
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Obr. 9 Ukázka funkce toolboxu na posunutí bodů
souboru a následné vytvoření kartografické reprezentace. Druhý model umožňuje posunutí bodů pomocí funkce Disperse
Markers a poslední dva převádějí body zpět do vrstev,
odkud byly převzaty. Další modely aplikují stejný postup
na jiné výkresy.
Do modelu vstupuje 21 bodových vrstev, které vstupují
do výkresu hodnot a limitů. Volitelnými parametry jsou
název výsledné bodové vrstvy s kartografickou reprezentací, místo, kam se má vytvořit, a vložení vrstvy LYR, která
obsahuje kartografická pravidla.
Na začátku procesu je funkcí Create Feature Class vytvořena nová bodová vrstva. Do této vrstvy jsou pomocí funkce
Append vloženy entity vybrané ze vstupujících bodových
vrstev. Výsledkem je jedna bodová vrstva obsahující všechny
bodové entity, které vstupují do výkresu hodnot a limitů. Této
vrstvě je přidána kartografická reprezentace pomocí funkce
Add Representation. Na závěr je pro každý bodový prvek (je
jich 49) funkcí Calculate Representation Rule přiřazeno reprezentační pravidlo. Výsledkem je bodová vrstva obsahující všechny body s definovanou kartografickou reprezentací.
Pomocí dalšího modelu jsou nadefinovány vstupní vrstvy
a parametr vzdálenosti, o kterou budou body posunuty. Jako
nejlepší se dle testování ukázala hodnota 50 m. Model dále
využívá funkci Disperse Markers, která posune body tak,
aby se nepřekrývaly. Závěrečným krokem je přenos posunutých bodů zpět do vrstev geodatabáze, odkud byly na začátku převzaty.
3.4 Zjednodušení hranic polygonů
Toolbox obsahuje devět modelů, které řeší zjednodušení
hranic polygonů nebo problémy příliš podrobných dat polygonových vrstev, které vznikly často v mnohem větším
měřítku, než požaduje vizualizace (obr. 10). Modely se
od sebe liší mírou zjednodušení, velikostí prvků a také
některé vrstvy potřebují konkrétní úpravy. Řešeny jsou
pomocí těchto modelů hranice 7 tematických prvků, popsány jsou pouze vybrané případy.
Problémem u generalizace hranic obcí je identický průběh s hranicemi ORP a hranicí kraje. Pokud by byly hranice generalizovány odděleně, nebyl by výsledný průběh
identický. Proto model zjednodušuje pouze hranice obcí
(pomocí funkce Simplify Polygon s možným nastavením

Obr. 10 Ukázka funkce toolboxu na zjednodušení
hranic polygonů
míry generalizace) a poté slučuje jednotlivé obce do ORP
a vše následně do jednoho polygonu kraje (pomocí funkce
Dissolve). Z důvodu absence části atributů je do modelu
také zakomponován postup přiřazování příslušnosti k ORP
pomocí základních funkcí Intersect a Feature to Point.
Jednoduchým způsobem je řešena agregace, která zjednoduší hranice zastavěného území (obr. 11). Volitelnými parametry funkce Aggregate Polygons jsou míra agregace,
minimální velikost plochy a minimální plocha ostrůvků.
Následuje funkce Simplify Building, kde je volitelným parametrem míra zjednodušení hranic.
Složitější řešení je aplikováno na vrstvu lesů, které kromě
běžného postupu vyžaduje z důvodu chybné topologie
sloučení všech ploch do jednoho polygonu. Nedojde k nápravě topologických chyb (není pro výsledek nutné), avšak
ke sloučení mírně se překrývajících polygonů, jejichž hranice je následně generalizována.
3.5 Vyhlazení linie
Většina poskytovatelů liniových prvků vytváří data v systémech CAD (např. komunikace, železnice, inženýrské sítě).
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Obr. 11 Vstupní parametry modelu zastavěného území

Tato data mají své topologické nepřesnosti, jako nenavazující linie či velký shluk linií, které při vizualizaci poskytují
velmi nekvalitní výsledky.
Sestavený toolbox řešící tento problém (ukázka viz obr.
12) zahrnuje celou řadu kroků, které jsou však řešeny automaticky. Z důvodů problematického řešení tvorby střední
linie za využití pouze vektorových dat byla do procesu
zpracování zahrnuta konverze dílčího výsledku na rastr
a jeho následná vektorizace do vektorové podoby.
V první fázi model vytvoří pro každou linii obalovou
zónu (funkce Buffer), doporučená hodnota s ohledem na
měřítko a typ generalizovaných dat je 50 m. Tím se do jednoho polygonu spojí linie stejného prvku, které se překrývaly nebo vytvářely shluky a vizuální problémy.
V dalším kroku je využita funkce Feature To Raster,
která převede polygon vytvořený funkcí Buffer na rastr.
Aby na tento rastr mohla být použita extenze ArcScan, je
potřeba tento rastr reklasifikovat. K tomu slouží funkce
Reclassify, která převede stávající rastr na dvě hodnoty 1 a 0.
Následně je vytvořena nová linie vždy pro každou linii.
V závěru jsou vyhlazené a sloučené linie převedeny zpět
do původní geodatabáze.

4. Závěrečné zhodnocení
Hlavním cílem navrženého postupu bylo navrhnout a zrealizovat modely v prostředí ArcGIS Model Builder pro automatickou generalizaci dat, využívaných pro tvorbu výkresů
ÚAP na úrovni kraje. Požadavkem bylo vytvořit maximálně
automatizovaný proces, který by minimalizoval následné ruční úpravy. Sestavené toolboxy řeší většinu harmonizace a generalizace dat a následná ruční úprava se omezuje na aktualizaci legendy a posunutí překrývajících se popisků.
Dále bylo potřeba najít kompromis mezi velkým počtem
prvků vstupujících do výkresů a kartografickými pravidly.
Cílem bylo nalezení rovnováhy mezi maximálně automatizovaným procesem pro tvorbu výkresů a využitím kartografických pravidel. Tvorba a aktualizace ÚAP je stále
v počátcích a do budoucna jistě projde mnoha změnami.
Lze předpokládat, že se vývoj ÚAP bude ubírat směrem

Obr. 12 Ukázka funkce toolboxu na vyhlazení linie
k webovým službám a hlavně k webovému portálu, jak to
již aplikují některé kraje. Dle příslušné legislativy je však
nutné výkresy vytvářet také v tištěné podobě, kde je jejich
kartografické zpracování více než nezbytné.
Mezi nejvýraznější problémy patřila především nízká kvalita používaných dat. Jednalo se zejména o data vytvářená
v prostředích CAD bez aplikace základních topologických
pravidel. Po jejich eliminaci byly výsledky mnohem kvalitnější, a to i bez použití nástrojů pro generalizaci dat.
Celá práce byla vytvářena na základě požadavků KÚOK.
Použití výsledků tak výrazně zkvalitňuje výsledné výkresy
ÚAP z pohledu jejich kartografického zpracování. Ve výkresech se po použití modelů vyskytuje velmi omezené
množství chyb způsobených použitím dat velmi rozdílných měřítek. Výsledné toolboxy mohou pracovníci KÚOK
používat při dalších aktualizacích. Uplatnit by se tato práce
mohla i u dalších krajů, které využívají shodný datový
model.
Příspěvek vznikl v rámci projektu „Výzkum pohybu osob na styku urbánního a suburbánního prostoru olomouckého regionu“ (číslo projektu PrF_2010_14) za přispění Vnitřní grantové soutěže Univerzity Palackého v Olomouci.
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Abstrakt
Informace o aktuálních digitálních produktech, které jsou poskytovány uživatelům ve Velké Británii organizací Ordnance
Survey (OS). Tato organizace je zodpovědná za tvorbu map ve Velké Británii a je v mnoha ohledech podobná našemu Českému
úřadu zeměměřickému a katastrálnímu (ČÚZK), především v oblasti týkající se budování, správy, údržby a distribuce státního
mapového díla. Některé datové sady OS jsou veřejnosti poskytovány pouze na komerční bázi, některé jsou poskytovány
zdarma jako základní referenční data pro informační systémy na území, kde je OS zodpovědná za státní mapové dílo. Poptávka
po kvalitních digitálních geografických datech stoupá v mnoha oborech u nás i po celém světě. OS o svém mapovém díle
tvrdí, že je nejpřesnějším dílem svého druhu. Některé produkty jsou podobné produktům ČÚZK, jiné nemají u nás analogii
a mohou tak být zajímavou inspirací.
Digital Cartography in United Kingdom
Summary
Information about current digital products provided by Ordnance Survey (OS) in United Kingdom (UK). OS is national
mapping agency of Great Britain similar to the Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre (CUZK) in the field of
creating, maintaining and producing of the state map series. Some OS data sets are provided as commercial products, some
others are provided free of charge. These products serve as the base reference data for information systems covering the
extent of the UK. Demand for quality geographic data grows all around the world and OS says that their data are of the best
quality. Some of their products are similar to those of CUZK; some others do not have any equivalent in the Czech Republic
and could be inspiration for everybody.
Keywords: Ordnance Survey, maps, geographic information, state map series, Great Britain, United Kingdom
1. Úvod
Ordnance Survey (OS) je původně vojenskou organizací
(v překladu je to „Dělostřelecká služba“). Její historie sahá
do roku 1791, kdy bylo třeba z vojenských důvodů podrobně
zmapovat jižní pobřeží Anglie. Později zmapovala podrobně

celé území ostrova. Ačkoli součástí Spojeného království
(United Kingdom - UK) je i Severní Irsko, má toto vlastní
mapovou agenturu.
V současnosti je OS výkonnou rezortní organizací, která
podléhá přímo legislativě, nikoli ministerstvům, avšak stále
zůstává vládní organizací. Touto formou jsou ve Velké Bri-
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tánii zřizovány instituce, které by neměly podléhat politickým vlivům. Od roku 1999 má status „Trading Fund' status“,
díky čemuž je zodpovědná za své hospodaření a na druhé
straně má více volnosti ve vlastních iniciativách. Roční obrat
je okolo 100 milionů liber.
OS je národní mapovací agenturou pro Velkou Británii
a významným světovým producentem map velkých i malých měřítek pro nejrůznější účely. Hraničním měřítkem je
1 : 10 000. Na mapy produkované OS se vztahuje copyright
po dobu padesáti let. Mapy jsou poskytovány jak v tištěné, tak digitální podobě. OS poskytuje v digitální podobě
i množství dalších geografických dat. Digitální data představují devět desetin objemu dat, které OS prodá.
Data získává OS pozemním měřením (totální stanice, GPS)
a masivním leteckým snímkováním. Veškerá data se ukládají do rozsáhlé databáze v hlavní kanceláři v Southamptonu.
Do databáze je zaneseno přes milion změn každý rok. Výsledkem je rozsáhlá bezešvá databáze, která je základem pro
mnohamilionový projekt podrobných dat OS MasterMap.
Současně jsou k dispozici ortofoto snímky, které jsou přesně
slícovány s vektorovými daty OS MasterMap a databáze
adresních bodů integrované informace o dopravě. Tento celek prezentuje OS jako nejdetailnější a nejsofistikovanější
zdroj geografických dat na světě [1].
Stejně jako v České republice, jsou v UK digitální data
používána čím dál více k nejrůznějším účelům jak ve státní
správě, tak v oblasti komerčních organizací, které poskytují
služby spojené s polohou, nebo které využívají kontextu
polohy uživatele. Podle [1] má až 80 % dat shromažďovaných v UK prostorovou povahu. Proto je v rámci projektu
OS MasterMap budována databáze unikátních identifikátorů pro každý jeden prvek (TOID). Na tento identifikátor
je možné navazovat libovolné další informace.
OS distribuuje mapy a data jednak sama o sobě, dále pak
prostřednictvím obchodních partnerů i některých zákazníků, kteří vytváří vlastní mapy, ale na základě podkladových dat zakoupených od OS. Další skupinou jsou inovační partneři, kteří mají dobrý nápad jak data využít novým způsobem a za malý poplatek mohou pak pro výzkumné účely získat velké objemy dat.
V další části budou popsány produkty, které v digitální
formě nabízí OS. Kromě toho je třeba zmínit možnost
tvorby map na požádání (maps on demand), kdy si uživatel
nadefinuje oblast podle vlastních požadavků a je mu pak
dodána mapa zobrazující pouze tuto oblast.

2. OS OpenData
Jedná se o sadu dat, která byla uvolněna k použití zdarma. Data
jsou dostupná od 1. 4. 2010. Účelem je, poskytnout kvalitní
data pro použití a opakované využití. Ve výsledku by měla tato
iniciativa přinést v celkovém pohledu zisk, protože různé
společnosti nebudou muset nákladně data samy tvořit a budou
moci tvořit nové přidané hodnoty a tím posilovat ekonomiku.
Soubory je možné získat stažením z internetu [7], nebo
si vybrané soubory nechat zaslat poštou na CD. Některé soubory dat jsou dostupné pouze jedním ze způsobů, jiné oběma.
2.1 1 : 50 000 Scale Gazetteer
Jedná se o zeměpisný slovník, který obsahuje místní názvy
pro celou Velkou Británii (Anglie, Skotsko a Wales). Všechny názvy jsou georeferencované, takže je možné je použít
pro vyhledávání v mapě pomocí názvu. Bodové prvky jsou
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reprezentovány jedním bodem, plošné prvky a města pak
mřížkou šesti bodů. Soubor obsahuje jména pro města, sídla,
zeměpisné názvy míst, kopců a podobně, názvy letišť, hospodářství a dalších prvků s rozlišením do jednoho kilometru.
Data jsou poskytována jako textový ASCII soubor oddělený
čárkami v národním souřadném systému OS National Grid (OS
NG), nebo ETRS-89. Při použití s mapovým podkladem je doporučené měřítko pro tisk 1 : 50 000, jak napovídá název tohoto
produktu. Data jsou aktualizována jednou ročně, a to v červnu.
2.2 1 : 250 000 Scale Colour Raster
Jak název napovídá, jedná se o rastrovou mapu určenou pro
tisk v měřítku 1 : 250 000. Podrobností a obsahem je podobná typické automapě. Je ideální pro tvorbu map na úrovni
regionů. Mapa je vytvořena ve 256 barvách. V jednoduchých editorech je tedy možné ji libovolně barevně upravovat. Je tak například možné zdůraznit pouze některé prvky
mapy a jiné potlačit.
Mapa je georeferencována v systému OS NG. Přiložen je
textový soubor se souřadnicemi rohů rastru. Produkt je dostupný ve formátech TIFF s kompresí LZW a je aktualizován jednou ročně, vždy v lednu. Tam, kde jsou dostupná,
jsou použitá velšská a skotská jména. Mapa pokrývá Anglii,
Skotsko, Wales a ostrov Man.
2.3 Boundary-Line™
Tento produkt nabízí vektorová data všech administrativních
hranic a hranic volebních okrsků. Je určen pro zobrazení těchto oblastí. Pro tisk je doporučeným měřítkem 1 : 10 000,
pro zobrazení na display 1 : 5 000 až 1 : 8 000. Data jsou
v systému OS NG, jsou aktualizována dvakrát ročně, a to
v květnu a v září. Jsou dodávána ve formátu SHP firmy
ESRI. Tam kde jsou dostupná, jsou v mapě obsažená
skotská a velšská místní jména.
2.4 Code-Point Open
Soubor dat poskytuje přesnou geografickou polohu všech
poštovních směrovacích čísel, kódy národních a regionálních zdravotních organizací a kódy správních oblastí, vše
s geografickou referencí. Vše je poskytováno v textovém
formátu CSV. Soubor obsahuje přes 1,7 milionu záznamů
pro oblast Anglie, Skotska a Walesu.
Přesnost polohy bodů určujících PSČ je přibližně jeden
metr. Souřadným systémem je OS NG. Data jsou aktualizována čtvrtletně – v únoru, květnu, srpnu a listopadu.
2.5 Land-Form PANORAMA®
Jedná se o produkt středního měřítka, který reprezentuje 3D
model terénu. Obsahuje dvě sady dat. První je sada vrstevnic, kót, lomových hran, pobřežních čar jezer a pobřeží ve formátu DXF. Interval vrstevnic je 10 m. Druhá sada dat je
pravidelná mřížka digitálního modelu terénu po 50 m.
Model byl odvozen z původních map v měřítku 1 : 50 000.
Tomu odpovídá i doporučené měřítko pro tisk. Model nebude aktualizován, nebo to aspoň není v plánu, proto se časem může lišit od skutečnosti, především v pobřežních
oblastech. Všechna data jsou v systému OS NG a pokrývají
území Anglie, Skotska, Walesu a ostrova Man.
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2.6 Meridian™ 2
Tato data jsou vektorová a jsou míněna jako data středního měřítka. Pro přehlednost jsou rozdělena na dvě sady,
a to na topografickou a na komunikace (silnice, železnice, správní hranice a pobřeží). Data jsou odvozena od různě podrobných podkladů OS a jsou poskytována v digitální formě ve formátu SHP a DXF proto, aby měl uživatel lepší kontrolu nad jejich vizualizací a mohl provádět
analýzy.
Pro tisk je doporučené měřítko 1 : 50 000, tomu odpovídá podrobnost mapy. Data jsou v britském národním
souřadném systému OS NG, pokrývají území Anglie, Skotska a Walesu a jsou aktualizovaná dvakrát ročně v lednu
a v červnu.
2.7 MiniScale ®
Je produkt nejmenšího měřítka z datové sady OpenData. Je
určen primárně pro desktopové aplikace, které potřebují
jako podklad přehlednou mapu celé Británie. Zobrazuje tedy
přehledně správní hranice, osídlení, hlavní komunikace a přírodní prvky.
Data jsou poskytována jako rastrová ve formátu TIFF
s kompresí LZW, georeferencovaná v OS NG. Pro tisk je
doporučené měřítko 1 : 1 000 000, rozlišení je 254 dpi. Mapa
je aktualizována jednou ročně, vždy v lednu.
2.8 OS Locator
Tato datová sada umožňuje vyhledávání ve všech názvech
silnic a ulic. Jde v podstatě o zeměpisný slovník cest. Pro
každou cestu jsou také nadefinovány další atributy, jako je
sídlo, poloha, osídlení. Podle těchto dalších atributů je pak
samozřejmě také možné vyhledávat. Tato data byla vytvořena jako doplněk k ostatním produktům středních měřítek,
jako například OS Street View. Data neobsahují vlastní
reprezentaci cest, ale pouze ohraničující obdélník pro vyhledávání.
Data jsou určena pro tisk v měřítku 1 : 10 000, jsou
v Britské národní souřadné soustavě (BNG), pokrývají území Velké Británie a jsou aktualizována v květnu a v listopadu. Jsou poskytována v textovém formátu ASCII odděleném čárkami.
2.9 Strategi ®
Je to maloměřítková vektorová digitální mapa analogická
barevnému rastru 1 : 250 000. Jedná se o generalizovanou
sadu dat určenou k použití na úrovni regionů. Jak z uvedeného vyplývá, je pro tisk doporučeným měřítkem 1 : 250 000.
Data pokrývají území Anglie, Skotska, Walesu a ostrova
Man, jsou poskytována ve formátu SHP a jsou aktualizovaná
jednou ročně v lednu. Souřadný systém dat je OS NG.
2.10 OS Street View ®
Jedná se o rastrový podklad určený k tisku v měřítku 1 : 10 000.
Jsou zde zvýrazněny důležité veřejné budovy a jména a názvy ulic a silnic. Tento podklad je vhodný například pro zobrazení statistických dat na lokální úrovni, zvláště v situacích,
kdy potřebujeme zobrazit i jména ulic.
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Stejně jako ostatní rastrové produkty v této řadě je OS
Street View ve 256-ti barvách a je tak možné jej poměrně
jednoduše barevně upravovat. Datová specifikace je navržena tak, aby byl soubor datově co nejméně objemný a bylo tak
možné s ním pracovat po internetu.
Rozlišení pro tisk je 254 dpi, doporučené měřítko pro tisk
je 1 : 10 000 a pro zobrazení na display v měřítku 1 : 5 000
až 1 : 15 000. Mapa je aktualizována dvakrát ročně, a to
v květnu a v listopadu. Je nabízena ve formátu TIFF s kompresí LZW. Zobrazuje Anglii, Skotsko a Wales.
2.11 OS VectorMap™ District
Skládá se z digitálního rastru a vektorové kresby. Je určen
pro zobrazování dat na úrovni jednotlivých okresů. Obsahuje
topografické prvky terénu generalizované pro úroveň podrobnosti potřebnou pro zobrazení v měřítku 1 : 25 000. Tento produkt je původním v sadě OS OpenData a je určen jak
k samostatnému použití jako hotová mapa, tak k použití jako
podklad pro GIS.
Rastr je v rozlišení 254 dpi a je poskytován ve formátu
TIFF s kompresí LZW. Vektorová data jsou dodávána ve formátu SHP. Všechna data jsou v souřadném systému OS NG.
Tam, kde jsou dostupná, jsou použita skotská a velšská jména. Mapa pokrývá území Anglie, Skotska a Walesu.

3. OS MasterMap ®
Tento produkt je jednotným a konsistentním referenčním
rámcem pro geografické informace ve Velké Británii.
Skládá se z pěti oddělených, avšak vzájemně se doplňujících
vrstev OS MasterMap Topography Layer, OS MasterMap
Address Layer(s), OS MasterMap Prebuild Address Layer,
OS MasterMap ITN Layer a OS MasterMap Imagery Layer.
Na obr. 1 (viz 3. str. obálky) jsou vlevo znázorněny všechny
čtyři vektorové vrstvy a vpravo pátá vrstva – ortofoto.
Hlavní vlastnosti:
• Reálné objekty jsou znázorněny vektorově pomocí bodů,
linií a polygonů. Přitom každý objekt má unikátní identifikátor, na který může být navázána další informace (TOID).
• Databáze rozestavěných budov, existujících a obsazených
adres georeferencovaných k odpovídajícím objektům.
• Strukturovaná síť reprezentující silniční síť. Tato síť je trasovatelná, a tedy použitelná pro analýzy týkající se dopravy.
• Bezešvá databáze ortofoto snímků s rozlišením 0,25 m.
• Možnost on-line vybírat a nakupovat data, případně je
i on-line stahovat.
• Rozlišení měřítka podle hustoty objektů v oblasti.
• Celá databáze je beze zbytku bezešvá, takže zákazníci
dostanou bez přesahu pouze data, o která si zažádají a která opravdu potřebují.
• Každý prvek obsahuje ve svých atributech záznam svého
životního cyklu.
OS MasterMap® se řídí širší koncepcí, která se nazývá
NDF - Národní digitální pracovní rámec (National Digital
Framework). V rámci této koncepce se OS snaží vytvořit
jednotnou bázi pro výměnu a sdílení prostorových informací, kdy bude možné vyměňovat mezi organizacemi prostorově vázané informace s jistotou, že se jedná o tentýž objekt
v reálném světě. Hlavní součástí této koncepce jsou již zmíněné TOIDs, tedy unikátní identifikátory pro každý prvek.
Při správném využití umožňuje tato koncepce výrazně
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snížit náklady na pořizování redundantních dat a na jejich
harmonizaci.
Data OS MasterMap jsou distribuována v otevřeném formátu GML (případně CSV pro data Address 2), který je platformou a softwarově nezávislý (jde v podstatě o strukturovaný textový dokument). Ortofoto snímky jsou dodávány ve formátech TIFF, JPEG, ECW a MrSID. Cílem je, aby se data
stala referenčním digitálním mapovým podkladem pro nejrůznější informační systémy [6].
3.1 Address Layer 2 (Address Layer je nadále
dostupná také)
Obsahuje přibližně 28 milionů entit vztahujících se k Anglii,
Skotsku a Walesu. Každá adresa obsahuje reference na odpovídající další adresy a prvky z jiných vrstev. Také obsahuje
historii svých změn a souřadnice v rámci soustavy OS NG
[3], [5].
3.2 Imagery Layer
Tato vrstva se skládá z ortorektifikovaných leteckých snímků.
Ostatní vrstvy tak poměrně dobře lícují s obrysy na snímcích.
Snímky jsou barevně vyrovnány, takže tvoří bezešvou plochu.
Umožňují zobrazit ostatní vektorové vrstvy v širším kontextu
s prvky, které nejsou obsahem žádné vektorové vrstvy, ale
přesto jsou součástí reality a jsou na snímcích zachyceny.
3.3 Integrated Transport Network™ Layer (ITN)
Tato vrstva obsahuje silniční síť Roads Network (RN) a trasovací informace Road Routing Information (RRI). Vrstva
pokrývá silniční síť obsaženou v topografické vrstvě a obsahuje
reference, které je pojí s prvky, které protíná, nebo s nimi jiným
způsobem souvisí. Soubor trasovacích informací není použitelný samostatně. V této vrstvě je přibližně 13 milionů silničních
prvků ze souboru RN a 1,3 milionu záznamů v souboru RRI.
3.4 Topography Layer
Topografická vrstva je nejstarší (2001). Obsahuje především prvky se vztahem ke krajině – budovy, vodstvo, silnice, krajinu a administrativní hranice. Ty sice nejsou fyzicky
v krajině, ale jsou často důležité. Tato vrstva je nejpodrobnější a obsahuje přes 425 milionů entit [4].
3.5 Prebuild Address Layer
Je měsíčně aktualizovaná databáze o probíhajících a nových
stavebních povoleních s určením místa a budoucí adresy. Je
ucelenou databází pro Anglii, Skotsko a Wales a obsahuje
kolem 355 000 entit. Prostorová poloha je založena v BNG.

4. Vektorová data
4.1 ADDRESS-POINT ®
Tato datová sada obsahuje adresní body celé Velké Británie.
Kombinuje informace z digitálních map OS s databází adres,
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kterou poskytuje Královská pošta v souboru PAF (Postcode
Address File). Každá adresa má unikátní identifikátor a atributy, které určují přesnost a původ určení polohy, ale také
změny v některém z atributů.
4.2 Code-Point ®
Tento produkt poskytuje přesnou geografickou polohu pro
poštovní směrovací čísla ve Spojeném království a další informace, jako jsou PO boxy a celkový počet adres v oblasti.
Code-Point® také obsahuje Gridlink, což je společná iniciativa vládních agentur, které spolupracují na zlepšení konzistence a kvality polohového určení dat založených na poštovních směrovacích číslech. Datová sada obsahuje také kódy
Národní zdravotní služby a kódy pro místní samosprávu.
Poloha je odvozena z produktu Addressing data.
4.3 Code-Point ® s polygony
Tento produkt obsahuje polygony, které hierarchicky určují
oblasti pro jednotlivé kódy z datové sady Code-Point ®.
4.4 Land-Form PROFILE ®
Detailní výšková data pro celou Velkou Británii. Jsou určena
pro zobrazení v měřítku 1 : 10 000. Data je možné získat jako
vrstevnice nebo jako digitální model terénu, a to ve formátu
NTF nebo DXF. Interval vrstevnic je 25 m, 50 m v horských
oblastech. Významné objekty jsou popsány navíc kótami.
Digitální model terénu je tvořen body v rastru po deseti
metrech. Vrstevnicová datová sada obsahuje také průměrnou
nejvyšší a nejnižší hladinu vody pro Anglii a Wales.
4.5 Land-Form PROFILE ® Plus
Je podrobným digitálním modelem terénu pro celou Velkou
Británii. Je vhodný pro environmentální a inženýrské analýzy i pro prezentační účely, plánování a pojišťovnictví. Data jsou částečně odvozena z Land-Form PROFILE ® , ale
v oblastech zástavby, hlavních komunikací, pobřežních oblastech a podobně jsou data upřesněna laserovým skenováním
(LIDAR). Tato data jsou pak v mřížce po 2 m a jejich střední
kvadratická chyba ve výšce je 0,15 – 0,25 m.
4.6 Points of Interest
Jedná se o rozsáhlou databázi zájmových bodů komerčního,
nekomerčního a geografického charakteru. Celkem obsahuje
přibližně 3,9 milionu záznamů. Data jsou rozdělena do více
než 600 klasifikačních tříd a poskytuje je přes 150 přispěvatelů. Klasifikace je velmi propracovaná a je rozdělena na tři
úrovně, aby uživatel snáze nalezl to, co opravdu hledá. Pokud je to možné, je bod dán adresou, vždy má však přiřazenu geografickou polohu. Je tak možné provádět s daty
různé analýzy a zobrazovat je do map a vytvářet tak tématické mapy nejrůznějšího zaměření [8].
4.7 OS VectorMap™ Local
Jedná se o vektorovou mapu určenou pro zobrazení v měřítku
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1 : 10 000. Je dodávána v textovém formátu GML po mapových listech 5 x 5 km. Je možné na ni aplikovat standardní
styly zobrazení definované OS. Aktuálnost dat je kontrolována automaticky podle vektorové mapy 1 : 10 000 [9].
4.8 OS Sitemap®
Je to podrobná topografická mapa Velké Británie. Je určena
pro široké spektrum uživatelů, od soukromých osob, které požadují například pouze papírové výtisky, po inženýry a architekty, kteří potřebují podklady pro projektování. Data jsou
poskytována jako tištěná, jako digitální rastr ve formátu
TIFF, nebo jako vektorová data DXF. OS Sitemap® je
dodávána v různých měřítkách (1 : 1 250, 1 : 2 500 a 1 : 10 000)
a barevných kombinacích [2].

5.5 OS Landplan ® Data
Jedná se o mapu největšího poskytovaného měřítka, obsahující vrstevnice. Poskytuje jedinečný pohled na území. Obsahuje také názvy obcí, ulic a silnic, hranice a další podrobnosti. Databáze, ze které je mapa odvozena, je bezešvá a je
možné na požádání získat výřez libovolné velikosti od 1 km 2
po 25 km2. Mapa je dodávána ve formátu TIFF s kompresí
LZW a může být barevná, nebo monochromatická.
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4GU: Ordnance Survey, 2009 [cit. 2010-11-26]. Dostupné z http://
www.ordnancesurvey.co.uk/oswebsite/products/vectormap/loc
al/docs/os-vector-map-local-user-guide.pdf.

Do redakce došlo: 20. 4. 2011

Seminář Přínosy nové technologie
zpracování státního mapového díla
se konal v Praze
351:378.147:528.9

Odborný seminář Přínosy nové technologie zpracování státního mapového díla, jenž spolupořádal Zeměměřický úřad (ZÚ) a T-MAPY,
spol. s r. o. (T-M), se konal 19. 10. 2011 v konferenčním sále budovy
zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze-Kobylisích.
Cílem semináře bylo:
• seznámení účastníků s datovými produkty ZÚ se zvláštním zřetelem na státní mapové dílo (SMD) v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 200 000
a jeho tematické mutace,
• popis nejnovějších trendů digitální kartografie uplatněné při správě SMD,
• informace o možnostech přístupu k datům a tištěným produktům
a o obchodních podmínkách,
• diskuze o přínosech a uplatnění SMD včetně tematických map
s uživateli z oblasti veřejné správy.
Seminář zahájil ředitel ZÚ Ing. Jiří Černohorský, jenž přivítal
účastníky (obr. 1, viz 3. str. obálky) a pronesl úvodní slovo, po němž
již následoval odborný obsah semináře:
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– Ing. Danuše Svobodová (ZÚ) – představila působnost ZÚ a upozornila na jeho nejnovější produkty (obr. 2, viz 3. str. obálky).
– Ing. Milan Novotný (T-M) – představil působnost společnosti
T-M a seznámil účastníky semináře s různými možnostmi využití dat SMD.
– Mgr. Jan Langr (T-M, obr. 3, viz 3. str. obálky) – představil technologické řešení tvorby a aktualizace SMD, jeho klíčové požadavky, koncept řešení informačního systému (IS) SMD a jeho architekturu, datový a procesní model (migraci dat, řízení výroby, správu
dat, tvorbu mapových výstupů, kontrolu kvality a koncept aktualizace).
– RNDr. Ing. Michal Traurig (ZÚ) – prezentoval řízení kartografické
výroby a pracovní postupy (strategické plánování, operativní řízení, kontrolu výroby a evidenci mapových výstupů), dále představil členění systému, tvorbu mapových podkladů DATA 10 a DATA 50
a také proces aktualizace dat.
Již při krátké přestávce si někteří účastníci semináře začali vyměňovat zkušenosti s využitím SMD. Poté následoval další blok příspěvků:
– Mgr. Jan Langr (T-M) – představil ukázky produkce, tvorbu mapových výstupů, možnosti výstupních formátů a přínosy tvorby map
pro zadavatele (automatizace tvorby, její zjednodušení, konfigurovatelnost výstupů a variabilita).
– RNDr. Ing. Michal Traurig (ZÚ) – informoval o praktických zkušenostech z tvorby SMD, optimalizaci firemních procesů, zlepšení
pracovního prostředí při tvorbě, digitalizaci podpůrných činností
a o zvýšení výrobní produktivity. Dále shrnul přínosy IS SMD pro
uživatele (souvislé pokrytí ČR v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 100 000,
jednotný a podrobný podklad pro tematické mapy, jednotný značkový klíč, lepší možnosti aktualizace podkladů, vyšší kvalita výstupů a možnost exportu po vrstvách). Představil též připravované
projekty ZÚ.
– Ing. Petr Dvořáček (ZÚ) – informoval o možnostech poskytování
a publikaci SMD. Představil možnosti forem výstupů SMD, jejich základní charakteristiku, souborová data a mapové služby,
Geoportál ČÚZK, možnosti užití mapových podkladů dalšími uživateli a objednávkový systém produktů a podmínky jejich poskytování.
– Ing. Jan Kamenický (T-M) – předvedl příklady využití dat IS SMD
a možnosti veřejné prohlížecí služby.
Na úplný závěr semináře proběhla diskuze a výměna zkušeností
se SMD a jeho využitím.
Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha

Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ
26. valné shromáždění Mezinárodní
unie geodetické a geofyzikální v roce
2015 bude v Praze
061:528

Ve dnech 28. 6. až 7. 7. 2011 se v Melbourne konalo 25. valné
shromáždění Mezinárodní unie geodetické a geofyzikální (International Union of Geodesy and Geophysics – IUGG).
Valné shromáždění je nejdůležitější akcí této významné mezinárodní vědecké organizace, která v roce 2009 oslavila již 90. výročí svého vzniku. Založena byla v Bruselu 28. 7. 1919. Ustavujícími členy tehdy byly Austrálie, Belgie, Kanada, Francie, Itálie,
Japonsko, Portugalsko, Velká Británie a USA. Prvním prezidentem
IUGG se stal Charles Lallemand (1857-1938), Francouz, geodet
a od roku 1910 také člen pařížské Akademie věd. Ve funkci prezidenta IUGG byl v období 1919 až 1933. První valné shromáždění
IUGG se konalo v roce 1921 v Římě. Československá republika
přistoupila jako člen v roce 1924 na valném shromáždění
v Madridu a její členství trvalo až do rozpadu bývalého Československa v roce 1993. Česká republika (ČR) se stala členem IUGG
v roce 1993.

Československý národní komitét geodetický a geofyzikální byl
v roce 1924 nesporně již velmi aktivní. Přesvědčivě to dokazuje
skutečnost, že získal pověření k uspořádání hned následujícího,
tj. 3. valného shromáždění. To se pak konalo v Praze v roce 1927.
O události píše Bohumil Kladivo (1888-1943), geodet, astronom,
profesor brněnské techniky a Masarykovy univerzity v Brně, a to
v Zeměměřickém věstníku, číslo 4, ročník XVI (1928) na stranách 45 až 51. Předsedou Komitétu byl tehdy prof. Václav Láska
(1862-1943), geodet, astronom, matematik, český vědec světového
formátu. Při zahajovací ceremonii, vedle oficiálního vládního uvítání,
však pozdrav delegátům přednesl prof. František Nušl (1867-1951),
astronom a místopředseda Komitétu. Zastoupil tak prof. Lásku, který
se pro onemocnění nemohl této úlohy ujmout. Národní zprávu
za geodézie přednesl Jaroslav Pantoflíček (1875-1951), profesor
ČVUT. Historické kapitoly v ročenkách IUGG uvádějí, že z prvních tří valných shromáždění, tj. Řím (1922), Madrid (1924)
a Praha (1927), se nedochovaly přesné počty účastníků. V hrubém
odhadu nepřekročily číslo 300. V současné době valné shromáždění
představuje akci, na které se sejde několik tisíc účastníků z celého
světa. Např. v Perugii v roce 2007 bylo registrováno 4 375 účastníků, v Melbourne v roce 2011 pak cca 3 500 účastníků.
Dnešní IUGG sdružuje 8 členských asociací: Mezinárodní asociaci
věd o kryosféře (IACS), Mezinárodní asociaci geodézie (IAG), Mezinárodní asociaci seismologie a fyziky zemského nitra (IASPEI),
Mezinárodní asociaci vulkanologie a chemie zemského nitra
(IAVCEI), Mezinárodní asociaci geomagnetismu a aeronomie
(IAGA), Mezinárodní asociaci meteorologie a atmosférických
věd (IAMAS), Mezinárodní asociaci hydrologických věd (IAHS)
a Mezinárodní asociaci fyzikálních věd o oceánu (IAPSO). IAG
patří k zakládajícím asociacím IUGG. Svůj vznik spojuje s počátky
Středoevropského stupňového měření v roce 1862. Poznámka:
Naopak IACS se stala členskou asociací IUGG teprve nedávno,
v roce 2007, na valném shromáždění v Perugii.
V tomto složení je IUGG členem ICSU (International Council for
Science) a podle formulace uváděné v Ročence IUGG (IUGG
Yearbook) je čistě vědeckou organizací založenou k podpoře a koordinaci studia fyzikálních, chemických a matematických vlastností
Země a jejího prostředí v prostoru. Tyto studie zahrnují tvar Země,
její tíhové a magnetické pole, dynamiku Země jako celku a jejích
částí, vnitřní strukturu Země, skladbu a tektoniku, vznik magmatu,
vulkanismus a tvorbu hornin, hydrologické cykly včetně sněhu
a ledu, fyziku a chemii oceánů, atmosféru, ionosféru, magnetosféru
a vztah Slunce a Země, jakož i analogické problémy spojené s Měsícem a ostatními planetami. Aktivity IUGG zahrnují studium Země
pomocí umělých družic a ostatních technik pro umístění přístrojů
ve velkých výškách.
Poznámka: Na webových stránkách IUGG (www.iugg.org) je
poslání (mise) IUGG charakterizováno poněkud obecněji. V této
formulaci je IUGG mezinárodní organizací, která se věnuje rozvoji,
podpoře a rozšiřování znalostí o systému Země, jeho prostorovém
prostředí a dynamických procesech způsobujících změnu. Prostřednictvím svých členských asociací, komisí a služeb IUGG svolává
mezinárodní shromáždění a workshopy, provádí výzkum, shromažďuje pozorování, nabývá rozhled, koordinuje aktivity, spojuje se
s jinými vědeckými tělesy, hraje roli zastánce, přispívá ke vzdělání
a usiluje o celosvětové rozšíření své působnosti a účasti. Získané
údaje, informace a znalosti jsou otevřeně zpřístupňovány ve prospěch společnosti tak, aby poskytovaly informace nutné pro odhalování a rozumné využívání přírodních zdrojů, udržitelnou správu
životního prostředí, omezení dopadů přírodních rizik a uspokojily
náš zájem o znalosti týkající se zemského životního prostředí
a důsledků lidských aktivit. V činnosti asociací a komisí IUGG
se klade důraz na stimulaci a podporu zkoumání vědy o Zemi, a to
zejména z interdisciplinárních hledisek.
V roce 1931 byla IUGG jednou z prvních tří vědeckých unií, které
se zúčastnily ustavujícího shromáždění Mezinárodní výzkumné
(badatelské) rady, předchůdkyně současného ICSU. Dnes ICSU
sdružuje 30 vědeckých unií a na práci IUGG se v roce 2009 podílelo již 65 členských zemí.
Valné shromáždění IUGG se koná jednou za 4 roky a je příležitostí pro setkání předních geovědců z celého světa. Jak již bylo uvedeno, na 25. valné shromáždění v Melbourne v roce 2011 zamířilo
cca 3 500 účastníků z 91 zemí. Vědecký program jednání zahrnoval
4 757 prezentací, z toho 2 831 ústních a 1 926 posterů. U příležitos-
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ti valného shromáždění se přirozeně koná celá řada důležitých vědeckých a organizačních jednání – zasedání a sympozií. Jednání
pokrývají tématiku všech členských asociací IUGG. Ze široké palety
témat, kterým byla na 25. valném shromáždění věnována pozornost,
zde vyjmenujme alespoň ta nejzákladnější, která v Melbourne tvořila páteř vědeckého programu jednání IAG. Zmíněná témata byla
obsahem zejména následujících sympozií:
(G01) Referenční rámce od regionálního po globální měřítko,
(G02) Monitorování a modelování rozdělení a přesunů hmot geodetickými metodami,
(G03) Monitorování a modelování zemské rotace,
(G04) Multisenzorové systémy pro inženýrskou geodézii,
(G05) Geodetické zobrazovací techniky,
(G06) Směrem k jednotnému světovému výškovému systému,
(G07) GNSS (Globální navigační družicové systémy) vysoké
přesnosti,
(JG01) Dálkové sondování atmosféry pomocí kosmické geodézie
jako synergetický vztah mezi geodézii a meteorologií (společně s IAMAS),
(JG02) Aplikace geodetických technik při studiu kryosféry (společně s IACS),
(JG03) Historie geověd od pozemních observací po observace
z kosmického prostoru (společně s IAGA),
(JG04) Struktura a deformace vnitřku desek (společně s IASPEI
a IAVCEI),
(JG05) Integrované zemské observační systémy (společně s IACS,
IAGA, IAHS, IAMAS, IAPSO, IASPEI, IAVCEI a dalšími
strukturami IUGG),
(JG06/JS06) Tektonická geodézie a zemětřesení (společně s IASPEI).
Na pořádání sympozií označených (JG) a (JS) se IAG podílela
s některou jinou členskou asociací IUGG. Symposia označena (G)
pořádala samotná IAG. Vedle sympozií se ovšem konala pracovní i
organizační jednání všech odborných komisí, komitétů a služeb,
které tvoří základ organizační struktury IAG (viz www.iag-aig.org).
V souhrnu se jednalo o mimořádně cennou příležitost pro získání
informací a poznatků o nových výsledcích a rozvojových trendech
geodézie v celosvětovém měřítku. ČR měla na těchto jednáních co
nabídnout a její zástupci se do nich aktivně zapojili, což také vyvolalo pozitivní odezvu. Spolu s účastníky reprezentujícími ústavy
akademie věd, univerzitní sféru, ale také ministerstvo obrany a další
instituce se na tomto úspěchu podíleli i delegáti z VÚGTK, v.v.i.,
a to RNDr. Ing. Petr Holota, DrSc. a prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
Na valném shromáždění v Melbourne byly úspěšně prezentovány
individuální i týmové výsledky geodetického výzkumu v ČR.
Podobnou tvář měla i všechna jednání o geovědních tématech,
která v Melbourne zajišťovala IUGG sama. O organizačních záležitostech IUGG rozhoduje Koncil (Rada) národních zástupců.
Členství ČR v IUGG a jejích asociacích reprezentuje Český národní
komitét geodetický a geofyzikální, který je zřízen rozhodnutím
Akademické rady AV ČR jako pokračovatel Československého národního komitétu geodetického a geofyzikálního. Předsedou Komitétu je RNDr. Vladimír Čermák, DrSc., z Geofyzikálního ústavu
AV ČR. V Komitétu a kolektivu jeho představitelů má výrazné
zastoupení i naše geodetická komunita.
Důležitým bodem jednání v Melbourne byla volba místa příštího
konaní valného shromáždění IUGG. Sekretariát obdržel šest nabídek –
– číslo, které výrazně převyšuje počet nabídek v minulých obdobích.
Nabídky na uspořádání valného shromáždění v roce 2015 předložily
Argentina (Buenos Aires), Dánsko (Kodaň), ČR (Praha), Indie
(Hyderabad), Řecko (Atény), USA (Honolulu, Hawai). Před valným
shromážděním je předběžně posuzoval speciální komitét. V Melbourne o volbě místa rozhodoval Koncil IUGG. Volba probíhala ve dvou
kolech. Do finále spolu s USA postoupila ČR. Atmosféra gradovala
a na posledním zasedání Koncilu v Melbourne pak poměrem 26 : 20
(a jedna absence) padlo rozhodnutí, že místem 26. valného shromáždění IUGG v roce 2015 bude Praha. Za ČR nabídku připravil
Český národní komitét geodetický a geofyzikální ve spolupráci
s agenturou CZECH-IN, která má své sídlo v Kongresovém centru
Praha. Nelze se v této souvislosti nezmínit o závěrečném plenárním
zasedání v Melbourne, které končilo oficiálním oznámením místa
konání příštího valného shromáždění, předáním vlajky IUGG a projekcí nádherných záběrů představují-cích naše hlavní město za doprovodu tónů symfonické básně Vltava od Bedřicha Smetany. To jsou
okamžiky, na které se nezapomíná. Pro účastníky valného shromáždění

z ČR bylo velice příjemné slyšet pozitivní ohlasy desítek delegátů na volbu místa konání 26. valného shromáždění IUGG a také jejich velký
zájem naše hlavní město, nacházející se v srdci Evropy, navštívit.
Pro ČR je pověření uspořádat příští valné shromáždění IUGG
projevem velké důvěry, velkým vyznamenáním, a také významnou
příležitostí, která se vyskytne možná jednou za generaci. Máme čtyři
roky na přípravu a pevné rozhodnutí zúročit mnohaleté tvůrčí tradice
našich geovědních oborů, přínosy řady generací našich geovědců
a význačných osobností a také vůli naplnit nadcházející čtyřleté
přípravné období prací ve prospěch geovědních disciplin u nás, ale
hlavně ve prospěch mezinárodní vědy a geovědní komunity.
RNDr. Ing. Petr Holota, DrSc.,
Ing. Karel Raděj, CSc.,
VÚGTK, v.v.i., Zdiby

11. mezinárodní konference
Geodézie a kartografie v dopravě
061:528.48

Ve dnech 12. a 13. 9. 2011 uspořádala Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov (SSGK) a Český svaz geodetů a kartografů (ČSGK)
v hotelu Patriot ve slovenské Skalici, pod záštitou prvního podpredsedu vlády a ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ing. Jána Fígeľa a za účasti náměstka ministerstva
dopravy České republiky (ČR) Ing. Iva Vykydala, 11. mezinárodní
konferenci Geodézie a kartografie v dopravě.
Tradice těchto konferencí má počátek v roce 1967 ve slovenské
Žilině. Seznam všech dosud konaných konferencí s uvedením místa
konání, garantů a organizátorů:
1967 Žilina 1. celostátní konference (Slavoj Kádner, Geodetická
a kartografická společnost - GKS ČSVTS),
1972 Plzeň 2. celostátní konference (Slavoj Kádner, GKS ČSVTS),
1977 Praha 3. celostátní konference (Slavoj Kádner, GKS ČSVTS),
1982 Luhačovice 4. celostátní konference (Slavoj Kádner, GKS
ČSVTS),
1987 Bratislava 5. celostátní konference (Slavoj Kádner, GKS
ČSVTS)
1993 Plzeň 6. mezinárodní konference (Václav Čech, ČSGK a Slovenský zväz geodetov - SZG),
1999 Banská Štiavnica 7. mezinárodní konference (Ladislav Bitterer, SZG a ČSGK),
2002 Ostrava 8. mezinárodní konference (Petr Polák, ČSGK a SZG),
2005 Trenčín 9. mezinárodní konference (Ladislav Bitterer, SZG
a ČSGK)
2008 Ostrava 10. mezinárodní konference (Václav Šanda, ČSGK
a SZG)
2011 Skalica 11. mezinárodní konference (Štefan Lukáč, SSGK
a ČSGK)
Přibližně 150 účastníků konference, z toho jen asi pětina z ČR,
vyslechlo zástupce resortních ministerstev obou republik a v pěti
tematických sekcích celkem 27 velmi poučných referátů (zájemcům
dostupných na CD):
ČÍTEK, R.: Inženýrská činnost při přípravě dopravních staveb,
POLÁK, P.: Geodetická část projektové dokumentace dopravních staveb,
SOUKUP, S.-DOSTÁLOVÁ, M.-JINDŘIŠEK, M.-OČENÁŠ, P.:
Geodetická část projektové dokumentace železničních staveb,
ŠANDA, V.: Geometrická přesnost ve výstavbě a výsledky rozborového úkolu na toto téma v oblasti Eurokódu,
SOBOTKA, P.-SIROTEK, M.: Srovnání geodetických podkladů pro
projekt modernizace dálnice D1 pořízených laserovým skenováním pozemní a leteckou metodou a trigonometrickým měřením,
DROŠČÁK, B.-FERIANC, D.: Využitie služby SKPOS na presné geodetické merania,
KOMÍNEK, K.-PRŮCHA, P.: Železniční bodové pole,
PRIBUL, T.-KOŽÁR, J.: Vytyčovacia sieť pre diaľnicu D1 v úseku
Dubná Skala - Ivachnová,
SLANÁ, M.-POUSTKA, R.: Kontrola železničního bodového pole
při přejímce stavby koridoru,
VILLIM, A.-ŠTUBŇA, J.-MUŽÍK, J.-HODAS, S.: Priestorová sieť v ETRS
ako referenčný rámec pri modernizácii železničnej infraštruktúry,
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Obr. 1 Š. Lukáč při zahájení mezinárodní konference
Geodézia a kartografia v doprave (foto: www.ssgk.sk)

Obr. 1 Z utkání Vermessungsamt Freyung/Zwiesel - GEFOS, a. s.

KORÁB, R.: Komplexné riešenie pre geodetov v dopravnom staviteľstve,
ZBÍRAL, P.: Geodetické práce při vytyčování dopravních staveb v intravilánu měst a obcí,
SZABÓ, R.-KAVECKÝ, M.-KOVÁČ, M.-BLAŠKO, M.: Presné automatizované riadenie strojov pri výstavbe betónových zvodidiel,
BEŇO, J.: Praktické ukážky vybraných prác s 3D skenerom na mostnom objekte,
PŘIKRYL, M.-KUTIL, L.-ŽÁK, J.: 3D měření technologií laserového skenování, Švédsko - Silnice 41 (Väg 41) – Bergham – Gullberg,
ORNTH, J.: Využitie bezpilotných leteckých nosičov na mapovanie
a tvorbu 3D modelov v doprave,
MIKOLÁŠ, Marek-MIKOLÁŠ, Milan-ZÁPALKOVÁ, P.: Vyhodnocení pohybů liniové stavby na poddolovaném území,
MATIAŠ, M.: Geodézia pri výstavbe mostných objektov z pohľadu
geodeta zhotoviteľa,
KYRINOVIČ, P.-ERDÉLYI, J.-LIPTÁK, I.-BARANČÍK, M.-KOPÁČIK, A.: Nové technológie na kontrolu stability mostných objektov,
ERDÉLYI, J.: Využitie TLS pri meraní posunov a pretvorení mostnej
konštrukcie,
LUKÁČ, Š.-ŽÁK, M.: Aktivity a úlohy geodetov pri výstavbe mostných objektov diaľnice D1 Sverepec - Vrtižer,
LUKÁČ, Š.: Premietanie filmu z otvorenia stavby D1 Sverepec-Vrtižer,
HAVLÍČEK, R.: Železniční geodézie v podmínkách státní organizace Správa železniční dopravní cesty,
VAVREČKA, L.-TALÁCKO, M.: Správa prostorové polohy koleje
u státní organizace Správa železniční dopravní cesty,
ŠÍMA, J.-SEIDLOVÁ, A.: Geodetické práce pri projektoch obnovy
a rekonštrukcie úzkorozchodných lesných železníc,
KRUPEC, M.-DEBRECKÝ, E.: Geodetické práce pri výstavbe železničného tunela Turecký vrch,
VESELÝ, V.-EBERMANN, T.: Komplexní monitoring tunelových staveb.
Poděkování za úspěšný program a průběh konference patří především odbornému garantu Štefanu Lukáčovi (obr. 1), organizačnímu kolektivu SSGK a také sponzorům, firmám Bentley, GEODIS Slovakia,
GEFOS Slovakia, Geotronics Slovakia, INGS a GEODETICCA.
Příští konferenci uspořádají organizátoři opět za tři roky, tentokrát
již posedmé v ČR.

Obr. 2 Vyhlašování výsledků a předávání pohárů
(vítězný Vermessungsamt Freyung/Zwiesel)

Ing. Petr Polák,
Praha

České Budějovice přivítaly 16. ročník
mezinárodního halového fotbalového
turnaje zeměměřických a katastrálních
úřadů
061:528

V roce 2011 byla hostitelem tradičního halového fotbalového turnaje zeměměřických a katastrálních úřadů Česká republika (ČR).

Pořadatelství připadlo na České Budějovice, a tak se do jihočeské
metropole sjela mužstva z Rakouska (Bundesamt für Eich- und
Vermessungswesen Wien a Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen Oberösterreich), Německa (Landesvermessungsamt München, Vermessungsamt Vilshofen/Passau a Vermessungsamt
Freyung/Zwiesel) a ČR (Katastrální úřad Prachatice, Zeměměřický
úřad Praha a Katastrální úřad České Budějovice), které tentokrát
doplnilo mužstvo sponzora - GEFOS, a. s.
Turnaj se konal 25. 11. 2011 ve víceúčelové sportovní hale
v Českých Budějovicích, kde po slavnostním zahájení turnaje
a přivítání účastníků začaly boje ve skupinách. Herní systém byl
v tomto ročníku z důvodu lichého počtu účastníků upraven na tři
skupiny po třech mužstvech, ze kterých první dvě postupovala do finálové skupiny, v níž se podle výsledků počítaly body. Tím trochu
chyběl vrchol turnaje v podobě finálového boje o vítěznou trofej,
ale jasně se ukázala bodová převaha mužstev Vermessungsamt
Freyung/Zwiesel a Zeměměřického úřadu Praha, jenž si vzájemný
„finálový zápas“ odehrála již v základní skupině.
16. ročník opět potvrdil dlouhodobě dobré výsledky mužstev
z ČR, neboť v první čtveřici figurovala všechna tři „úřední“
mužstva, jen „sponzorský“ GEFOS, a. s., v silné základní skupině
neuspěl a hrál o umístění na 7. až 9. místě.
Po všech odehraných zápasech (obr. 1) se mužstva přesunula
do restaurace, kde proběhlo oficiální vyhlášení výsledků (obr. 2).
Diplomy, poháry a sponzorské dary za celkové umístění si tak
postupně převzali zástupci mužstev - 9. Vermessungsamt
Vilshofen/Passau, 8. GEFOS, a. s., 7. Bundesamt für Eich- und
Vermessungswesen Oberösterreich, 6. Landesvermessungsamt
München, 5. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen Wien,
4. Katastrální úřad Prachatice, 3. Katastrální úřad České Budě-
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jovice, 2. Zeměměřický úřad Praha a 1. Vermessungsamt
Freyung/Zwiesel.
Po vyhlášení výsledků a předání cen poděkovali organizátoři
účastníkům turnaje za sportovní výkony a sponzorům akce za finanční podporu. Zástupci mužstev poté ocenili organizátory za velmi
zdařilé uspořádání turnaje v příjemném prostředí. Celé setkání bylo
završeno společnou večeří a mnohými diskuzemi nad výkony
a uplynulým ročníkem.
Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha

SPOLOČENSKO-ODBORNÁ ČINNOSŤ
Odborný seminár s medzinárodnou
účasťou Znalectvo v odbore
geodézia a kartografia
061:378.147:528

Dňa 13. 10. 2011 sa v Bratislave v Dome kultúry Ružinov uskutočnil seminár Znalectvo v odbore geodézia a kartografia. Jeho organizátorom bola Katedra mapovania a pozemkových úprav Stavebnej
fakulty Slovenskej technickej univerzity (SvF STU), Ústav súdneho
znalectva SvF STU a Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
(SSGK). Odborným garantom bola Ing. Ľubica Hudecová, PhD.
Na seminári sa zúčastnilo vyše 110 odborníkov v oblasti geodézie,
kartografie a katastra nehnuteľností. K hosťom patrili zástupcovia
z Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (SR), Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Úradu geodézie,
kartografie a katastra SR, zástupcovia Komory geodetov a kartografov a Slovenskej komory stavebných inžinierov (obr. 1).
Seminár bol reakciou na v odborných kruhoch dlhodobo kriticky
diskutované problémy aplikačnej praxe v súvislosti s realizáciou
znaleckej činnosti v odbore geodézia a kartografia (GaK). Motto
seminára bolo „Byť či nebyť znalcom v odbore GaK?“.
Seminár otvoril dekan SvF STU prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.,
štatutárny zástupca Ústavu súdneho znalectva SvF STU. Odznelo
na ňom 9 referátov, ktoré prezentovali aktuálny stav výkonu znaleckej činnosti v odbore GaK, postupy absolvovania odbornej skúšky
znalcov, priebežné vzdelávanie, odmeňovanie znalcov, ako aj návrhy na zlepšenie podmienok práce znalca. Otvorený dialóg bývalých a aktívnych znalcov pomenoval konkrétne problémy v tomto
znaleckom odbore a prispel k formulovaniu návrhov na ich riešenie.
Odborná náplň seminára jednoznačne deklarovala postavenie znalectva v našej spoločnosti. Seminár priblížil problematiku znalectva
záujemcom z radov geodetov a kartografov, ktorí sa pre znaleckú
činnosť rozhodujú. Zo seminára bol vydaný zborník príspevkov v rozsahu 62 strán.
V 1. bloku prednášok, ktorý viedol Ing. Dušan Ferianc, predseda
Výkonného výboru SSGK, odzneli tieto príspevky:
- MALIAR, M.: Aktuálne otázky znaleckej činnosti,
- HANZL, V.: Znalecká činnost v České republice – Fotogrammetrie v soudním znalectví,
- NIČ, M.: Návrhy na zefektívnenie znaleckej činnosti,
- HORŇANSKÝ, I.: Problémové oblasti súčasného legislatívneho
zabezpečenia znaleckej činnosti v geodézii a kartografii a návrhy na ich novelizáciu,
- SOJKOVÁ, V.-GREGUŠOVÁ, S.: Ako sa stať znalcom v odbore
GaK.
V 2. bloku prednášok, ktorý viedol prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.,
boli odprezentované príspevky:
- ŠPAČEK, Š.: Znalecké dokazovanie – postup a skúsenosti,
- BUJŇÁK, J.: Problémy s vyúčtovaním znaleckých úkonov,
- KUPČO, V.: Prečo som skončil s činnosťou znalca v odbore GaK?
- HUDECOVÁ, Ľ.: Zhrnutie problémov znaleckej činnosti v odbore GaK.
Prítomnosť všetkých zainteresovaných strán, ktoré nesú zodpovednosť za zabezpečovanie znaleckej činnosti v odbore GaK, potvrdila záujem o súčinnosť pri ozdravení znalectva v tomto odbore.
Úsilie organizátorov vyústilo do formulovania záverov, ktoré predstavujú návrhy legislatívnych a organizačných zmien (obr. 2). Ich

Obr. 1 Pohľad do rokovacej sály (zľava doc. Ing. Vlastimil
Hanzl, CSc., prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., doc. Ing.
Vladimír Benko, PhD., Ing. Hedviga Májovská)

Obr. 2 Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., pri formulovaní
záverov zo seminára
synergický efekt môže zabezpečiť zvýšenie záujmu geodetov a kartografov o znaleckú činnosť, garanciu profesijnej kvality, aby výkon
znaleckej činnosti v odbore GaK legitímne zaujal v našej spoločnosti
svoje nezastupiteľné miesto.
Závery prijaté na seminári:
a) Návrhy legislatívnych zmien
• zákon Národnej rady (NR) SR č. 382/2004 Z. z. o znalcoch,
tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
- povinnosť súdu pred formulovaním otázok pre znalca prekonzultovať danú problematiku so znalcom, stanoviť podmienky
a lehoty na vypracovanie znaleckého úkonu (výška zálohy),
- vytvorenie celoslovenského informačného systému pre sudcov,
aby súdy mali informáciu, koľko aktuálnych posudkov má znalec vyhotoviť pre iné orgány,
- rozšírenie titulov, kedy znalec má legitímne právo odmietnuť
pridelenie znaleckého posudku aj o prípady subjektívnych prekážok na jeho strane,
- rozšírenie titulov, kedy znalec má legitímne právo odmietnuť
pridelenie znaleckého posudku aj o prípady, keď nedôjde k obojstranne prijateľnej dohode o termíne a výške zálohy, alebo ak
nedôjde k vyplateniu zálohy,

GaKO 58/100, 2012, číslo 2, str. 021

SPOLOČENSKO-ODBORNÁ ČINNOSŤ

•
•

•

•

•

- súčasné právo zadávateľa znaleckého posudku – súdu na prekonzultovanie relevantných aspektov znaleckého úkonu zmeniť
na povinnosť,
- konštituovanie práva účastníkov súdneho sporu (ak zadávateľom znaleckého posudku je súd) na spoločný výber znalca,
odsúhlasenie znalečného a výšku preddavku v občianskoprávnom konaní,
- náhrada postupu na získanie odbornej spôsobilosti (odbornej
skúšky) znalca v znaleckom odbore GaK skúškou na získanie
osobitnej odbornej spôsobilosti podľa § 7 až 9 zákona NR SR
č. 215/1995 o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov,
- časové obmedzenie lehoty od vydania uznesenia o priznaní
odmeny a náhrady vynaložených nákladov (znalečného) znalcovi po preplatenie odmeny,
- menovité doplnenie nevyhnutnosti výdavkov spojených s použitím auta znalcom v odbore GaK a výdavkov na odmenu pre pomocného merača v prípade geodetického merania,
- menovité doplnenie nevyhnutnosti výdavkov spojených so štúdiom dokumentov v miestach mimo trvalého pracoviska znalca
v odbore GaK a mimo lokalizácie spornej nehnuteľnosti,
- menovité doplnenie (v časti prípadov) nevyhnutnosti výdavkov
z dôvodu opakovaného geodetického zamerania nehnuteľnosti,
- náhrada povinného poistenia znalca v odbore GaK povinným
poistením autorizovaného geodeta a kartografa podľa § 5 zákona NR SR č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov,
- v prípade znalcovho požiadania zabezpečenie súdnej ochrany
znalca pred stranami sporu;
vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 490/2004 Z. z., ktorou
sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z.
- zjednotenie osnovy posudku pre všetky odbory a odvetvia;
vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov,
tlmočníkov a prekladateľov
- diferencovanie paušálnej odmeny za prevzatie a prvotné oboznámenie sa so spisom v závislosti od rozsahu spisu v prípade
veľmi rozsiahlych spisov,
- zvýšenie hodinovej odmeny za výkon znaleckej činnosti (znalečné) pre odbor GaK, s prihliadnutím na potrebu primeraného
prístrojového vybavenia (cieľ – štandardná úroveň v EÚ) a vysokú náročnosť práce,
- ako legitímny dôvod na nedodržanie lehoty spracovania znaleckého úkonu znalcom zadefinovať prípad, ak správa katastra v konaní o oprave chyby v katastri nehnuteľností, ktorá má priamy
súvis so znaleckým úkonom, právoplatne nerozhodne v stanovenom termíne;
Inštrukcia Ministerstva spravodlivosti SR č. 12/2005 o organizácii a riadení znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti
a o súčinnosti pri jej kontrole, č. 19292/2004-53
- vhodnejšie a systematickejšie obsahové vymedzenie odboru
GaK a jeho odvetví ako podmienka zjednodušenia postupov
na získanie odbornej skúšky znalca;
zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
- prednostné riešenie návrhov na odstránenie chyby v katastri
nehnuteľností, ak iniciátorom návrhu je znalec v odbore GaK,
ktorý potrebuje mať doriešený návrh (právoplatné rozhodnutie)
kvôli svojmu znaleckému úkonu,
- prednostné získanie znalcom v odbore GaK požadovaných
informácií z katastra nehnuteľností,
- prednostný vstup do všeobecnej dokumentácie správy katastra
pre znalcov v odbore GaK a aj pre znalcov v odbore stavebníctvo, odvetvie – oceňovanie nehnuteľností aj mimo štandardných
úradných hodín,
- oslobodenie od správnych poplatkov na správe katastra (informácie z katastra, úradné overenie geometrického plánu a i.)
v prípade, že sú žiadané v súvislosti s konaním pre súdy;
zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení
neskorších predpisov
- legalizácia vstupu a vjazdu dopravným prostriedkom na cudzie
nehnuteľnosti pre znalca v odbore GaK a jeho pomocného merača, ako aj pre znalca v odbore stavebníctvo – odvetvie oceňovanie nehnuteľností,
- sprehľadnenie a homogenizácia postupov pri preukazovaní sa pre-
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ukazom oprávňujúcim na vstup a vjazd dopravným prostriedkom na cudzie nehnuteľnosti.
b) Návrhy organizačných zmien
Ustanoviť spolok znalcov ako záujmové združenie s cieľom riešenia
etických otázok, disciplinárnych otázok a riešenia otázok ďalšieho
vzdelávania (zvyšovania kvalifikácie) znalcov a garancie úrovne
znalcov.
Ing. Ľubica Hudecová, PhD.,
Katedra mapovania a pozemkových úprav
SvF STU v Bratislave

XXXII. sympozium z dějin geodézie
a kartografie v Praze
528:91

Dne 30. 11. 2011 se v prostorách Národního technického muzea
v Praze uskutečnilo již tradiční, tentokráte XXXII. sympozium
z dějin geodézie a kartografie.
Bylo předneseno celkem 17 referátů a 4 informace.
Referáty:
Miroslav Mikšovský (České vysoké učení technické, Praha): Mapa
světa 1 : 2 500 000,
Ivana Řezníková (České vysoké učení technické, Praha): Přehledné
mapy střední Evropy 1 : 750 000,
Bohuslav Veverka - Monika Čechurová (České vysoké učení technické, Praha - Západočeská univerzita v Plzni): Databáze vojenských
topografických map USA a SSSR, její struktura a georeference,
Jan D. Bláha (Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem): Estetické
hodnoty starých map,
Eva Semotanová (Historický ústav AV ČR, Praha): Monstra a žánr
na mapách renesance a baroka,
Eva Novotná (Univerzita Karlova, Praha): Minulost, přítomnost a budoucnost Mapové sbírky PřF UK,
Tomáš Grim (Zeměměřický úřad, Praha): Československo a Česko
na mapových pohlednicích,
Magda Valková (České vysoké učení technické, Praha): Palackého
mapa Čech z roku 1847 – její polohopisná přesnost,
Petr Fencl (Národní zemědělské muzeum, Praha): Staré lesní mapy
jako zdroj informací pro poznání historie místa, poučení a hledání souvislostí současné doby,
Jiří Martínek (Historický ústav AV ČR, Praha): Osobnosti geodézie
a kartografie v Biografickém slovníku českých zemí,
Alexandr Drbal - Václav Nejedlý (VÚGTK, Zdiby): Významný ruský a český astronom Josef Sýkora (1870-1944),
Georgij Karský (Praha): Český geodet a astronom Ing. Dr. Ladislav
J. Lukeš,
Ján Ježko (Slovenská technická univerzita, Bratislava): Ján Lipský – vojak, vzdelanec a kartograf,
Pavel Hánek (České vysoké učení technické, Praha): České zeměměřické spolky a autorizace,
Jozef Marek (Bratislava): Prekvapenia, omyly a nálezy pri skúmaní
podkladov k dejinám geodézie a kartografie,
Petr Slavík (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Brno): Československé dvoucentimetrové topografické
mapy 1934-1949,
Peter Mackovčin (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Brno): Topografické mapy 1 : 75 000 z období
1935-1938.
Informace:
Drahomír Dušátko (Praha): Šedesát let vojenské geodézie v Dobrušce,
Tomáš Grim (Zeměměřický úřad, Praha): Čtyři výročí Helwigovy
mapy Slezska,
Tomáš Grim (Zeměměřický úřad, Praha): 145 let od smrti Václava
Merklase,
Antonín Švejda (Národní technické muzeum, Praha): Geodetické přístroje a glóby v expozici astronomie NTM.
Přednesené referáty budou otištěny v Rozpravách Národního
technického muzea - Z dějin geodézie a kartografie. Referát T. Grima
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bude vytištěn samostatně jako publikace Zeměměřického úřadu. K informacím téhož autora byly připraveny jednolistové dvoustránkové
tisky k převzetí na místě samém.
Pořádání těchto sympozií je velmi prospěšné. Jejich prostřednictvím se odborné a laické veřejnosti dostávají další, mnohdy dosud
zcela neznámé informace. Věříme, že se budou konat i nadále.
RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.,
Zeměměřický úřad, Praha

OSOBNÍ ZPRÁVY
Ing. Karel Večeře – 50 let
92.Večeře:528

Ing. Karel Večeře, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK), se narodil 23. 2. 1962 v Litomyšli (okres Svitavy).
Vystudoval SPŠ stavební ve Vysokém Mýtě (1977-81) a v roce 1981
zahájil vysokoškolská studia na VUT v Brně. V letech 1982 až 1986
studoval obor geodézie a kartografie na Fakultě stavební (FSv) ČVUT
v Praze. Po ukončení studia nastoupil v Geodézii, s. p., Pardubice,
kde se nejprve věnoval novému mapování a v roce 1990 se stal vedoucím provozu technologických služeb. V období 1991 až 1992 byl
vedoucím výpočetního střediska na Krajské geodetické a kartografické správě v Pardubicích a od roku 1993 zastával funkci zástupce
ředitele Katastrálního úřadu v Pardubicích.
V roce 1994 se stal místopředsedou ČÚZK. Do jeho působnosti
patřilo věcné, ekonomické a metodické řízení katastrálních úřadů a zeměměřických a katastrálních inspektorátů. Podílel se na koncepci digitalizace katastru nemovitostí, řídil projekt digitalizace souboru popisných informací v letech 1994 až 1999, spoluvytvářel informační
politiku resortu, řídil projekt informační systém katastru nemovitostí
(ISKN) včetně jeho propagace na veřejnosti. Podílel se na přípravě řady
dalších koncepčních záměrů schvalovaných vládou či zemědělským
výborem Poslanecké sněmovny, např. na řešení problémů plynoucích
z nedokončeného přídělového a scelovacího řízení či na zpracování
Výhledové studie resortu zeměměřictví a katastru v ČR do roku 2010.
V únoru 2002 jej vláda jmenovala předsedou ČÚZK. V této
funkci prosadil reorganizaci resortu do současného krajského uspořádání katastrálních úřadů, které se velmi pozitivně projevilo zlepšením parametrů poskytovaných služeb, zejména zrychlením vkladového řízení. V roce 2007 se zasadil o přijetí opatření k urychlení
digitalizace katastrálních map vládou ČR. Jejich realizace přinesla
zvýšení počtu dokončovaných katastrálních území na více než tisíc ročně a dokončení digitalizace kolem roku 2016 se tak stává reálným cílem.
Z jeho dalších aktivit je možné jmenovat například jeho členství
v Radě vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost,
dlouholeté členství ve Vědecké radě FSv ČVUT v Praze, v minulosti
se také angažoval v činnosti sdružení NEMOFORUM, působil v prezídiu Pozemkového fondu a dalších veřejných funkcích. Je častým
přednášejícím na mnoha odborných konferencích zaměřených nejen
na zeměměřictví a katastr nemovitostí, ale také na e-Government a na
trh s nemovitostmi. Za přínos k rozvoji trhu s nemovitostmi jej v roce
2007 ocenila výroční cenou Asociace pro rozvoj trhu s nemovitostmi.
Jeho dlouhodobým záměrem je zajistit fungování spolehlivého transparentního katastru nemovitostí i základní geoinformační infrastruktury, se kterými budou spokojení jak vlastníci nemovitostí, tak veřejná správa, poskytovatelé hypoték, investoři i další uživatelé. To vše
se spokojenými a odborně zdatnými zaměstnanci a při nízkých nákladech. Tento dlouhodobý záměr, se kterým se Ing. Karel Večeře
ujímal své funkce, se mu daří plnit. A to je v současné společenské
a ekonomické situaci nelehký úkol. Přejeme mu proto plno sil pro obhajování pozice resortu ku prospěchu oboru zeměměřictví a katastru
nemovitostí v ČR.

80 rokov Ing. Jozefa Mareka
92.Marek:528

Je priam nepredstaviteľné, čo všetko sa vmestí do životopisu za 80 rokov. A preto nie je ľahké napísať o jubilantovi všetko to podstatné, čo

k jeho životu a práci patrí. Na ceste od začiatkov dedinského chlapca
po dnešok zákonite muselo byť veľa významných míľnikov, podstatných skutočností a rozhodujúcich činov. V zhustenom rade si ich
pripomeňme.
Jubilant sa narodil 1. 12. 1931 v severomoravskej obci Paseka,
okres Olomouc. Po maturite na Gymnáziu v Jevíčku (okres Svitavy)
v roku 1951 študoval zememeračské inžinierstvo na Fakulte inžinierskeho staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave, ktoré skončil 14. 12. 1955. 1. 2. 1956 nastúpil do Geodetického, topografického a kartografického ústavu v Bratislave, ktorý bol
premenovaný na Geodetický ústav (GÚ), neskôr na Kartografický a geodetický fond, GÚ, n. p., Geodetický podnik, š. p., a od 1. 1.
1991 do 31. 12. 1992, t. j. do odchodu do dôchodku, Geodetický
a kartografický ústav. V priebehu pôsobnosti na týchto ústavoch získal
Ing. Marek odborný rozhľad a vykonával práce fotogrametrické,
zhusťovanie trigonometrickej siete, ďalej práce mapovacie (vedúci
oddielu), dokumentačné, technického rozvoja a od roku 1970 pôsobil
vo výpočtovom stredisku, kde sa zaslúžil o jeho budovanie a rozvoj
a prešiel viacerými funkciami (vedúci prevádzky, útvaru, oddelenia).
Okrem vlastnej pracovnej činnosti sa Ing. Marek staral aj o svoj
odborný rast. V rokoch 1970 až 1972 absolvoval kurz „Základy
analytickej práce“ a v rokoch 1972 až 1975 prvý beh postgraduálneho
štúdia (PGŠ) odboru geodézia a kartografia (GaK) na Stavebnej
fakulte (SvF) SVŠT. V ďalších troch behoch PGŠ prednášal vybrané
kapitoly z automatizácie geodetických a kartografických prác. Ďalej
v roku 1976 absolvoval korešpondenčný dvojsemestrálny kurz „Organizácia a riadenie výpočtových stredísk“ a v roku 1985 korešpondenčný jednosemestrálny kurz „Počítače SMEP“.
Jubilant bol členom odborných rezortných komisií a organizačným
a odborným garantom seminárov z oblasti automatizácie geodetických a kartografických prác. Aktívne sa zapájal do riešenia výskumných úloh (6). Referoval na 22 domácich a 5 zahraničných seminároch a konferenciách (niektoré v spoluautorstve). Na základe jeho
odbornej úrovne mu bol 5. 6. 1987 priznaný kvalifikačný stupeň samostatný vedecko-technický pracovník.
Ako skúsený odborník prešiel 30. 3. 1993 do Úradu geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky (SR) do odboru geodézie
a kartografie, ktorý sa neskôr pretransformoval na odbor geodézie,
kartografie a geoinformatiky, do funkcie odborný referent tvorby
technických predpisov, technickej normalizácie a metrológie. Od 1. 1.
1999 do 31. 1. 2006, t. j. do skončenia pracovného pomeru, pôsobil
vo funkcii referent, neskôr štátny radca pre geodetické základy.
Osobitne treba oceniť publikačnú činnosť J. Mareka. Je spoluautorom 3 publikácií „Kapitoly z histórie geodézie v Česko-Slovensku“
(Bratislava, VÚGK 1988, 1990 a 1991), Terminologického slovníka
geodézie, kartografie a katastra (Bratislava 1998), publikácií Kataster –
– historický prehľad, ktorý vyšiel v troch vydaniach (Bratislava 2002,
2006 a 2007), Geodeti a kartografi Slovenska 1700 – 2003 (Bratislava 2004) a Dodatok 2005 (Bratislava 2005), Geodetické základy –
– historický prehľad (Bratislava 2006), Mapovanie – historický prehľad (Bratislava 2007) a Historické reminiscencie o geodetoch a geodézii (Bratislava 2008). Ďalej je autorom publikácií Pohľad do histórie katastra na Slovensku (Bratislava 2010) a Po stopách Vojenského zemepisného ústavu na Slovensku (Bratislava 2011). Tiež je
autorom 8 odborných článkov (2 v spoluautorstve) a 7 príspevkov
do rubrík v časopise Geodetický a kartografický obzor (GaKO).
Okrem uvedených prác vykonal prevod do digitálnej formy úplného obsahu časopisu GaKO a jeho predchodcov, ročníky 1913 až
2004 (asi 25 000 strán), ktorý je uložený a voľne prístupný na webovej stránke Zeměměřického úřadu Praha.
V rokoch 1966 až 1975 externe vyučoval na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Bratislave geodetické predmety a v rokoch 1976
až 1990 bol členom komisie pre štátne záverečné skúšky odboru GaK
SvF SVŠT. Významná bola aj jeho činnosť vo vedecko-technickej
spoločnosti (VTS).
Ing. Marek je nositeľom rezortného vyznamenania Najlepší pracovník a viacerých vyznamenaní a ocenení VTS. Od novembra 2010
je čestným členom Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov
a od septembra 2011 čestným členom Kartografickej spoločnosti SR.
Životné jubileum… Malé pozastavenie sa, poobhliadnutie, možno
i rekapitulácia, ale i ďalšie plány a predsavzatia. Mladícky elán Ing.
Jozefa Mareka naznačuje, že ruky nezloží do lona. Nuž teda zaželajme mu do ďalších rokov pevné zdravie, šťastie, pohodu v osobnom
živote a ďalšie tvorivé myslenie.
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Zemřel Ing. Milan Klimeš
92:Klimeš:528

15. 1. 2012 zemřel Ing. Milan Klimeš,
významný československý geodet, mj.
zakladatel brněnské Burzy technických zlepšení, která se pořádá dodnes.
Narodil se 15. 8. 1931 v Brně. Po maturitě na reálném gymnasiu v Brně začal se studiem zeměměřictví na Vysoké škole technické dr. E. Beneše v Brně
a pokračoval od 2. ročníku, po organizační změně, na Vojenské technické
akademii, kterou absolvoval v únoru
1955. Nastoupil do Oblastního ústavu
geodézie a kartografie v Brně, kde pracoval až do odchodu dodůchodu v roce 1991, přestože názvy této
organizace se několikrát změnily. Podílel se na mapování velkých
měřítek i topografickém mapování, pracích v nivelační síti, na revizi
trigonometrických bodů i na kartografickém zpracování plánu města
Brna. Byl vedoucím měřické čety, měřického oddílu, provozu inženýrské geodézie, útvaru technického rozvoje a technicko-obchodním
náměstkem ředitele Geodézie, a. s.
Dále se vzdělával. Absolvoval mj. kurz řízení podniku v Institutu
poradenství v Praze a postgraduální studium geodézie a kartografie
na FSv ČVUT. Byl vyslán na studium angličtiny pro experty na Univerzitě 17. listopadu v Praze, což mu umožnilo v letech 1967 až 1969
působit v rámci technického rozvojového programu OSN v Somálsku.
Vedl zde program technické výchovy a pracovního nasazení místních
zeměměřických odborníků na Ministerstvu veřejných prací v Mogadišu.
V době působení v oddělení technického rozvoje v roce 1962 měl
Ing. M. Klimeš rozhodující podíl na vzniku někdejší Burzy technických zlepšení, prestižní akci, která se v Brně každoročně pořádá
dodnes - i když pod modifikovaným názvem Geodetické (oborové) informační dny.
Velmi významné a dlouhodobé bylo jeho působení v bývalé Československé vědecko-technické společnosti (ČSVTS). V letech 1970
až 1990 byl předsedou brněnské pobočky ČSVTS - Společnosti geodézie a kartografie (GK). V roce 1972 se stal předsedou Národního
komitétu ČSVTS pro Mezinárodní zeměměřickou federaci (FIG) a tuto funkci zastával až do roku 1990. Jako pravidelný a velmi aktivní
účastník mnoha kongresů a obdobných setkání FIG docílil, aby
ČSVTS-GK byla pověřena přípravou a organizací prestižního 67.
zasedání Stálého výboru FIG v roce 1979 v Brně a velmi úspěšného
Pracovního týdne FIG (FIG Working Week) v Praze v roce 2000.
V roce 1986 na valném shromáždění a kongresu FIG v kanadském
Torontu byl udělen Ing. M. Klimešovi, jako jednomu z prvních, titul
Čestný člen FIG (FIG Honorary Member).
Po odchodu do důchodu ještě Ing. M. Klimeš zastupoval zahraniční geodetické a kartografické společnosti a řadě soukromých i státních geodetických firem dodával materiály a pomůcky pro počítačovou grafiku a kartografii. Současně se aktivně zapojoval do programů pro Seniorklub brněnských zeměměřičů, kde se každý měsíc
setkávají někdejš kolegové na přednáškách a besedách.
Čest jeho památce.
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MĚŘIČKOVÁ, J.: Podpora výuky předmětu fotogrammetrie a DPZ.
SCHMIEDT, M.: Aktualizace plánků dohlednosti LMSt.
SOKOLOVÁ, L.: Analýza přepravních podmínek po komunikacích
pro vojenské transporty s využitím ArcGIS.
ZLOSKÝ, V.: Ověření základních možností programového prostředí
SCOP++ při tvorbě digitálního modelu reliéfu.
Bakalářské práce 2011
BŘEŇOVÁ, M.: Testování přesnosti vybraných prvků polohopisu
ZABAGED.
ČEPLOVÁ, L.: Vytvoření mozaiky ortogonalizovaných leteckých
měřických snímků.
ČERNÝ, T.: Výběr lokalit pro výstavbu vojenských základen s využitím prostorového modelování v ERDAS IMAGINE.
DVOŘÁKOVÁ, Z.: Vyhodnocení úspěšnosti předpovědí.
FRYS, M.: Měření a pozorování dohlednosti na leteckých meteorologických stanicích AČR.
ROTTOVÁ, M.: Meteorologické podmínky ovlivňující bezmotorové létání.
THEUER, J.: Vliv geografického prostředí na vojenské operace.
ALMÁŠIOVÁ, L.: Předpověď minimální teploty pomocí Craddock-Pritchardovy metody.
HLOUŠKOVÁ, L.: Pseudorealistický 3D model vytvořený fotogrammetrickými metodami.
PETRIČÁKOVÁ, A.: Využití empirických metod pro předpověď fázového stavu srážek.
Diplomové práce 2010
BERÁNEK, O.: Analýza možností získávání vojenskogeografických
informací o zahraničních zájmových regionech.
HOŠEK, I.: Vizualizace oblačnosti.
KOHOUTKOVÁ, L.: Možnosti leteckého laserového skenování při
tvorbě a aktualizaci digitálních výškopisných dat.
KRAUSOVÁ, V.: Stanovení limitních hodnot CAPE pro výskyt bouřek na území ČR.
KŘÍŽ, P.: Využitelnost empirických metod pro předpověď maximálních teplot.
KYŠKOVÁ, L.: Využitelnost empirických metod pro předpověď mlh
v prostoru letiště Přerov.
STAROSTOVÁ, J.: Využití kvantitativních charakteristik pro zkvalitnění synoptické analýzy.
ŠURÁŇ, M.: Analýza meteorologických prvků s využitím údajů z meteorologických družic.
URBAN, P.: Přesné určení azimutu z měření na Měsíc.
Diplomové práce 2011
JANÍČKOVÁ, B.: Tvorba a analýza přesnosti digitálních výškových modelů.
MIKSOVÁ, J.: Vyhodnocení úspěšnosti předpovědí TAF.
POSPÍŠIL, J.: Využití metody kriging v interpolaci bodových polí.
Ing. Vladimír Kovařík, MSc., Ph.D.,
katedra vojenské geografie a meteorologie,
Univerzita obrany Brno

OZNAMY

ZPRÁVY ZE ŠKOL

Zmena v redakčnej rade

Seznam závěrečných prací obhájených
na katedře vojenské geografie
a meteorologie Univerzity obrany
v Brně v letech 2010 a 2011

Rozhodnutím predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) bol k 31. 12. 2011 odvolaný
z funkcie podpredsedu (v párnom roku predsedu) redakčnej rady
(RR) Geodetického a kartografického obzoru Ing. Richard Daňko,
riaditeľ Správy katastra Prešov.
Od 1. 1. 2012 bola do tejto funkcie vymenovaná doterajšia členka
RR Ing. Katarína Leitmannová, riaditeľka odboru geodézie a medzinárodných vzťahov ÚGKK SR.
Ďakujeme Ing. Daňkovi za jeho viac ako dvojročné pôsobenie v RR
a prajeme mu v ďalšej pracovnej kariére veľa úspechov a osobnej pohody.

(043)“2010, 2011“378.2:528

Bakalářské práce 2010
HOLEČKOVÁ, H.: Koncentrace škodlivin v závislosti na vertikálním profilu atmosféry v lokalitě města Brna.
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K článku Černý, M.: Digitální kartografie ve Spojeném království

Obr. 1 Ukázka vektorových vrstev (vlevo) a ortofoto snímku OS MasterMap (vpravo)

Obrázky k článku Mach, P.: Seminář Přínosy nové technologie zpracování státního mapového díla se konal v Praze

Obr. 1 Účastníci semináře

Obr. 2 D. Svobodová představila působnost ZÚ

Obr. 3 J. Langr při prezentaci konceptu řešení IS SMD

