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Ing. Josef Křovák (1) se narodil 12. 10. 1884
v Pečkách v okrese Nymburk. V letech 1905 
až 1944 působil ve státní zeměměřické službě, 
nejprve u různých katastrálních úřadů v Če-
chách, v letech 1916-1918 v triangulační kan-
celáři ve Vídni a v období 1918-1942 na Mi-
nisterstvu financí Československé republiky
v Praze, kde se zasloužil o založení triangu-
gulační kanceláře (2), jejímž vedoucím byl
v letech 1919-1935. V Zeměměřickém úřadu 
pro Čechy a Moravu působil v letech 1942 až 
1944. Zemřel 3. 9. 1951 ve Škvorci v okrese 
Praha-východ.

Vypracoval původní metodu pro měření
a zpracování velkých trigonometrických sítí
(3, 4), navrhl a propracoval zobrazovací me- 

130. VÝROČÍ NAROZENÍ ING. JOSEFA KŘOVÁKA
todu pro československé mapovací práce, spo-
lupracoval na novém katastrálním zákonu. 
Sestavil četné tabulky pro geodetické výpočty, 
např. Dvanáctimístné logaritmické tabulky 
trigonometrických funkcí (1928, 2. vydání 
1944), Koeficienty pro výpočet druhých inter-
polačních členů (1928, 2. vydání 1944).

Tzv. Křovákovo zobrazení (5) bylo v Česko-
slovenské republice zavedeno katastrálním zá-
konem č. 177/1927 Sb. Je základem pro sou-
stavu rovinných souřadnic S-JTSK, který je 
referenčním systémem České republiky podle 
nařízení vlády č. 116/1995 Sb., a referenčním 
systémem Slovenské republiky podle vyhlášky 
ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z., kterou se vyko-
nává zákon č. 215/1995 Z. z.

Podrobnosti na http://archivnimapy.cuzk.cz/zemvest/cisla/Rok198412.pdf.
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 Ing. Eva Vacková,
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Abstrakt

Dopravní infrastruktura je součástí nejen mnoha geografických informačních systémů, ale také klasických mapových podkla-
dů poskytovaných v analogové nebo digitální formě. Data Základní báze geografických dat (ZABAGED®) jsou v současné době 
využívána jednak ke tvorbě Základních map České republiky 1 : 10 000 až 1 : 50 000, části státního mapového díla, ale také 
mohou být samostatně vizualizována a prezentována např. cestou webových mapových služeb v rozličných mapových portá-
lech. Interpretace dat těchto mapových produktů by měla být jednoznačná a poskytovat uživateli přesné informace. Článek se 
zabývá analýzou přesnosti zákresu železničních dopravních cest, resp. železničních tunelů v ZABAGED®, jelikož právě zákres 
těchto dopravních staveb je slabým místem celé báze dat.

Accuracy Testing of Railway Tunnel Representation in ZABAGED®

Summary

Transport infrastructure is a very important part not only of many geographic information systems, but also of classical map 
products delivered in analogue or digital form. Fundamental Base of Geographic Data of the Czech Republic (ZABAGED®) is 
used both for creation of the Base map of the Czech Republic in scales of 1 : 10 000 to 1 : 50 000, being part of State map series, 
as well as it can be visualized and presented in various map portals by Web Map Service. Data interpretation should be unam-
biguous and information provided should be precise. This article deals with the analysis of railway routes representation, 
especially representation of railway tunnels, in ZABAGED®, because just representation of these transport constructions is 
weak part of data basis.

Keywords: accuracy of linear symbols, arc radius, radial deviation, Uniform railway map

Testování přesnosti znázornění
železničních tunelů v ZABAGED®

1.

2.
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fické úrovni tohoto komplexního mapového díla. V sou-
časných topografických mapách, vytvářených novými tech-
nologiemi, výše zmíněné nedokonalosti nepředpokládá-
me, neboť k nim nejsou důvody společenské, politické ani 
technické.

           Analýza současného stavu

ZM ČR jsou dnes státním mapovým dílem dle ustanovení 
§ 3 nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetic-
kých referenčních systémů a státních mapových děl závaz-
ných na území státu a zásadách jejich používání v platném 
znění, a jsou vyhotovovány na podkladě velmi obsáhlé báze 
dat, která je budovaná s garantovanou přesností jednotli-
vých prvků dle toho času platného Katalogu objektů, vy-
daného Zeměměřickým úřadem [1].

           Úvod

Jedním z hlavních využití Základní báze geografických dat 
(ZABAGED®) je digitální tvorba Základních map České re-
publiky (ZM ČR) v měřítkách 1 : 10 00 až 1 : 50 000 na jejím 
podkladě. Základní mapy s označením aktuálního názvu 
republiky, případně její části, na něž dnešní ZM ČR histo-
ricky navazují, jsou vydávány již od sedmdesátých let 20. 
století. Od doby společné technologie tvorby tohoto ma-
pového díla pro české a slovenské území uplynulo mnoho 
let, během nichž bylo vydáno několik předpisů a směrnic 
upravujících jejich tvorbu. Rozdíly mezi aktuálními a histo-
rickými vydáními ZM ČR jsou znatelné již na první pohled. 
Pomineme-li obsahový rozdíl spočívající nejen v aktuali-
zaci obsahu mapy, ale i v úmyslném utajování a zkreslo-
vání informací z důvodu utajení nějaké skutečnosti vojen-
ského, hospodářského nebo dopravního významu v letech 
minulých, nalézáme podstatné rozdíly i v kvalitě tisku a gra-

Obsah

                 Ing. Eva Vacková
Testování přesnosti znázornění železničních tu-
nelů v ZABAGED® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  285

           Ing. Ivana Hlaváčová, Ph.D.,
     doc. Ing. Lena Halounová, CSc.,
 Ing. Květoslava Svobodová, Ing. Josef Blín
Výsledky sledování deformací metodou InSAR
v severních Čechách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  291

Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

MAPY A ATLASY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

ZPRÁVY ZE ŠKOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

NEKROLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308



Obr. 1 Ukázka reprezentace železničních tunelů na ZM ČR 1 : 10 000 (zvětšeno) [3]
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správa a evidování prostorové polohy koleje a Jednotných 
železničních map (JŽM). Drážní mapový operát se v sou-
časné době nachází v podobné „datové situaci“ jako sou-
bor geodetických informací katastru nemovitostí. Podob-
ně jako známe katastrální mapy analogové a digitální, tak 
existují i analogové, resp. skenované JŽM v rastrové po-
době a nové digitální vektorové JŽM, vyhotovené na pod-
kladě podrobného mapování a zpracované v grafickém 
softwaru. 

V dopravně méně významných lokalitách je k dispozici 
pouze analogová JŽM, přičemž může být aktualizována 
Dokumentací skutečného provedení stavby (DSP), která 
nepodléhá striktně dikci předpisu M20/1 pro Jednotnou 
železniční mapu stanic a tratí, ale její obsah je dán doho-
dou mezi objednatelem a vyhotovitelem této dokumen-
tace. Posledním podstatným rozdílem, ve kterém se mo-
hou dnešní digitální JŽM nebo DSP lišit od dříve vyhoto-
vených digitálních vektorových mapových podkladů je to, 
že dnes se již JŽM i DSP vyhotovují striktně ve 3D, zatímco 
starší mapové podklady jsou vedeny pouze ve 2D. Obsa-
hem mapových podkladů nebo doplňujících pasportů a ná-
kresných přehledů je vždy popis směrového řešení, tzn. 
hodnoty poloměrů kružnicových oblouků apod.

Jedním z cílů této analýzy je stanovit poloměr kružni-
cového oblouku, který odpovídá znázornění železnice
v ZABAGED®, jeho porovnání se skutečným poloměrem 
evidovaným v JŽM a poté stanovení radiálních odchylek 
mezi skutečnou polohou osy evidovanou v JŽM a polo-
hou osy v ZABAGED®. Za hodnotící kritérium pro odečte-
né radiální odchylky byla zvolena hodnota definovaná [1] 
jako geometrická přesnost znázornění železničního tunelu 
v ZABAGED®, jež vyjadřuje hodnotu střední polohové chy-
by daného typu objektu a dosahuje hodnoty 5 m.

  3.1  Testovaná data

Jelikož v průběhu analýzy docházelo k formování samot-
ného metodického postupu výpočtu a možností interpre-
tace výsledků, byl i výběr porovnávaných liniových staveb 
proveden střídmě. Předmětem této analýzy byly pouze že-
lezniční tunely, jimiž vede železnice vystavěná v kružnicovém 
oblouku. Analýza přesnosti úseků vedených v přechodnici 
nebo v přímé bude případně předmětem dalšího šetření.  

Jelikož ZM ČR jsou sekundárním produktem ZABAGED®, 
jsou v článku uvedeny příklady nepřesných reprezentací na 
ZM ČR v měřítku 1 : 10 000, které jsou více názorné než vi-
zualizace ZABAGED® v prostředí Geoportálu ČÚZK, a také 
jsou mapovým produktem, který se častěji dostane k ru-
kám koncového uživatele. 

V průběhu studia zákresu železnic na ZM ČR 1 : 10 000 
bylo zjištěno několik druhů chyb, které snižují kvalitu to-
hoto mapového díla. Nedostatky byly objeveny např. v ro-
vině chybné reprezentace elektrifikace trati, chybějících prv-
ků znázorňujících dráhu nebo její stavby (tunely a mosty), 
znázornění železnice liniovým mapovým znakem pro více-
kolejnou trať v obvodu kolejiště železniční stanice nebo
v obvodu výhybny či nevhodně orientované bodové ma-
pové znaky pro železniční zastávky a stanice.

Velmi výraznou množinou byl ovšem nepřesný zákres 
železničních tunelů, resp. zákres průběhu osy dráhy v že-
lezničním tunelu, který vybočoval především tím, že repre-
zentace liniovým mapovým znakem nebyla v místě želez-
ničního tunelu dostatečně hladká, osa dráhy byla v mís-
tech, kde byl navrženým směrovým prvkem liniové stavby 
kružnicový oblouk nebo přechodnice, znázorněna spojnicí 
příliš malého počtu lomových bodů apod. Aproximace 
kružnicového oblouku, resp. přechodnice nízkým počtem 
lomových bodů pak může způsobit chybnou interpretaci 
dat zobrazených na mapě (viz obr. 1) [2].

Na území ČR je několik železničních tunelů, kterými 
vede železnice vystavěná v kružnicovém oblouku nebo
v přechodnici a přitom spojnice jejich lomových bodů
v ZABAGED® aproximují tyto matematicky definované křiv-
ky ne zcela zdařile.

           Metodický postup

Cílem článku je popsat číselným způsobem geometric-
kou přesnost zákresu osy dráhy v železničním tunelu
v ZABAGED®. Pro analýzu přesnosti byly jako testovaná 
data použity vybrané vrstvy vektorových dat ZABAGED®, 
které dle katalogu objektů reprezentují tunel.

Referenčním souborem byla data poskytnutá Správou 
železniční dopravní cesty, s. o., resp. její organizační jed-
notkou Správou železniční geodézie (SŽG), v jejíž gesci je 

Vacková, E.: Testování přesnosti znázornění...



Obr. 2 Přehled železničních tunelů zahrnutých do analýzy na podkladě výřezu ZM ČR 1 : 25 000 (zvětšeno) [3]

Tab. 1 Parametry tunelů [2]

Trať

Počet kolejí

Délka tunelu

Evidenční číslo tunelu

Okres

Husovický Obřanský

2

65 m

217

Brno-město

2

88 m

205

Brno-město

Blanenský č. 1

2

260 m

219

Brno-město

Parametr / tunel

2

165 m

206

Brno-město

Blanenský č. 2

Havlíčkův Brod – Kúty (SK) Brno – Česká Třebová

Blanenský č. 2

Blanenský č. 1

Obřanský

Husovický
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  3.2  Výpočetní algoritmus

Cílem analýzy bylo popsat rozdíl mezi zákresem železnice 
vedoucím v železničním tunelu v ZABAGED® a v JŽM nebo 
DSP, jež evidují geodeticky zaměřenou osu koleje dle od-
stavce 8 základního ustanovení předpisu M20/1 pro Jed-
notnou železniční mapu stanic a tratí se střední souřadni-
covou chybou maximálně 0,14 m (mapování ve 3. třídě 
přesnosti). Hodnoty poloměrů oblouků byly odečteny z ná-
kresných přehledů, které obsahují detailní informace o celé 
trati včetně směrového řešení pro jednotlivé koleje. 

Ze zkoumaného vektorového souboru ZABAGED® byly 
vybrány lomové body znázorňující osu trasy v železničním 
tunelu takovým způsobem, že do výpočetního algoritmu 
byly zahrnuty všechny lomové body v železničním tunelu
a vždy jeden další bod na trase před každým z portálů že-
lezničního tunelu. Počet bodů nebyl přímo úměrný délce že-
lezničního tunelu, nýbrž závisel pouze na pečlivosti autora 
této části ZABAGED®. Tab. 2 shrnuje počet lomových bodů 
(n) vstupujících do vyrovnání, jehož výsledkem byly polo-
měry kružnicových oblouků a souřadnice jejich středů [2].

Vybrány byly železniční tunely splňující následující po-
žadavky: 
•    železniční tunely, jimiž vede železnice vystavěná v kruž-

nicovém oblouku,
•    délka železničního tunelu do 500 m,
•     předpoklad nepřesnosti zákresu na základě vizuální kon-

troly,
•     územní příslušnost – okresy Brno-město nebo Brno-ven-

kov,
•     dostupnost digitální JŽM nebo DSP.

Na základě uvedených kritérií byly vybrány železniční 
tunely Husovický, Obřanský, Blanenský č. 1 a Blanenský č. 2, 
viz obr. 2, jejichž parametry jsou uvedeny v tab. 1.

Blanenský tunel č. 1 je zajímavý tím, že v jeho průběhu 
dochází ke změně směrového řešení, jedenkrát se změní 
hodnota poloměru kružnicového oblouku. Z tohoto dů-
vodu je Blanenský železniční tunel č. 1 rozdělen ve vybra-
ných fázích analýzy na dvě části. U Husovického železnič-
ního tunelu lze na základě vizuální kontroly předpokládat 
nejvíce věrohodné znázornění, ovšem u zbývajících tří lze 
předpokládat méně přesný zákres.

Vacková, E.: Testování přesnosti znázornění...



Tab. 2 Lomové body [2]

Délka tunelu [m]

n

Průměrná vzdálenost
lomových bodů [m]

Husovický Obřanský

65

5

13,00

50

5

10,00

Blanenský č. 1

260

12

21,67

165

9

18,33

Blanenský č. 2

38

4

9,50

Tab. 3 Výsledky jednotlivých iterací

Obřanský

Husovický

Blanenský č. 1, část 1

Blanenský č. 1, část 2

Blanenský č. 2

dR [m] dy [m] dx [m]

0,24

0,14

-0,55

-0,06

0,37

1. iterace

0,13

-0,06

0,09

(0,04)

-0,01

2. iterace

0,11

-0,03

0,06

0,02

-0,01

1. iterace

0,11

-0,03

0,06

(0,02)

-0,01

2. iterace

0,07

0,05

-0,08

-0,04

0,06

1. iterace

0,07

0,05

-0,08

(-0,04)

0,06

2. iterace

x = R   cos(φ) + x0  ,

y = R   sin(φ) + y0  .

h =            . 
R
x0
y0

A =            , 

A1

A
i

A
n

...
...

A
i
  =                                .

cos(φ0i 
)  1  0

sin(φ0i 
)  0  1

l =            , 

l1

l
i

l
n

...
...

l
i
  =                                                 ,

x
i
 – (R0   cos(φ0i 

) + x00 )
y

i
 – (R0   sin(φ0i 

) + y00 ) 

.

.

.

.

h0 =            . 
R0
x00
y00

dh = (AT   A)-1  AT   l , . . .

h = h0 + dh .

(6)
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(5)

kde submatice l
i
 pro i-tý bod je:

kde R0 a x00,  y00  jsou přibližné hodnoty neznámých zvolené 
na počátku výpočtu a φ0i

 je hodnota směrníku spojnice 
bodu o souřadnicích x

i 
,
 
y

i
 a středu kružnicového oblouku. 

Vektor přibližných hodnot pro vyrovnání je pak:

(7)

Výpočet se provede vyrovnáním MNČ výpočtem vektoru:

(8)

jeho přičtením k vektoru přibližných hodnot neznámých 
zvolených na počátku výpočtu:

(9)

Iterace byly prováděny opakovaně, dokud hodnoty vek-
toru dh nenabývaly hodnot menších než 0,14 m. Jednot-
livé prvky vektoru přibližných hodnot neznámých byly ur-
čeny řešením třech rovnic o třech neznámých vytvořených 
ze středových rovnic kružnice a souřadnic třech lomových 
bodů kružnicového oblouku.

Tab. 3 shrnuje výsledky jednotlivých iterací prováděných 
podle již uvedeného postupu. Jak je z tabulky patrné, vý-

Pro řešení kružnice definované minimálně třemi a více 
body lze použít jednoduchý dvoukrokový algoritmus vy-
užívající parametrické vyjádření kružnice v rovině [4]:
       

    (1)

Vstupními parametry jsou zjištěné souřadnice všech lo-
mových bodů reprezentujících kružnicový oblouk v sou-
boru ZABAGED® a určovanými neznámými jsou poloměr   
R a souřadnice středu x0, y0. Parametr φ je pro každý bod 
jiný a počítá se zvlášť pro každou iteraci z kombinace 
zjištěných souřadnic a přibližných souřadnic středu. Vek-
tor neznámých tedy můžeme psát:

(2)

Pro vyrovnání metodou nejmenších čtverců (MNČ) je 
třeba zkonstruovat matici plánu A, která se skládá ze sub-
matic pro každý bod. Matice plánu A má tvar:

(3)

kde submatice A
i
 pro i-tý bod je:

(4)

Vektor redukovaných měření l má tvar:

Vacková, E.: Testování přesnosti znázornění...



Tab. 4 Poloměry kružnicových oblouků (zaokrouhleno na celé metry) [2]

Obřanský

Husovický

Blanenský č. 1, část 1

Blanenský č. 1, část 2

Blanenský č. 2

347

451

202

498

353

RZABAGED®

[m]

354

349

283

300

261

RJŽM [m]
1. kolej

350

354

288

304

265

352

352

286

302

263

+5

-99

+84

-196

-90

RJŽM [m]
2. kolej

RJŽM [m]
průměr

Rozdíl
[m]

Tab. 5 Hodnoty radiálních odchylek pro jednotlivé lomové body v [m] [2]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Husovický Obřanský

-0,47

-0,56

-0,92

-2,89

-2,58

-

-

-

-

-

-

-

+0,26

+1,06

+1,24

+1,12

+1,14 *

+1,09

+0,85

+1,64

-

-

-

-

Blanenský č. 1

-0,98

-1,40

-1,03

-0,72

-1,16

-0,58

+0,07

-0,59

-2,03

-0,16

+1,21

+0,82

-1,49

-1,97

-3,40

-5,13

-5,92

-5,93

-4,66

-2,68

-1,60

-

-

-

Blanenský č. 2Číslo bodu
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nelu č. 1 v 2. části je dokonce o 65 % větší než by měl být.  
Předpokládané správné zobrazení Husovického tunelu bylo 
touto částí výpočtu potvrzeno [2].

Dalším dílčím výsledkem jsou radiální odchylky na jed-
notlivých lomových bodech ZABAGED®. Zjištění radiál-
ních odchylek bylo provedeno grafickým způsobem za po-
moci vynesení souřadnic středů kružnicových oblouků o ta-
kových poloměrech, jaké jsou evidovány v JŽM, a jejich 
spojením se všemi lomovými body ZABAGED®. Radiální 
odchylka r je v tomto případě definovaná jako vzdále-
nost mezi lomovým bodem v ZABAGED® a kružnicovým 
obloukem dle JŽM měřená po spojnici středu kružnico-
vého oblouku dle JŽM a daného lomového bodu. Grafic-
ké znázornění zjištění radiálních odchylek je uvedeno na 
obr. 3.

Radiální odchylky mohou sloužit k popisu absolutní po-
lohové přesnosti znázornění železničních tunelů. V tab. 5 
jsou uvedeny číselné hodnoty radiálních odchylek v me-
trech. Pokud je před radiální odchylkou uvedeno minus, 
znamená to, že poloha osy železničního tunelu vykreslená 
v ZABAGED®, je ve směru rostoucího staničení trati vlevo od 
osy evidované v JŽM. Pokud je před radiální odchylkou uve-
deno plus, znamená to, že poloha osy železničního tunelu 
vykreslená v ZABAGED®, je ve směru rostoucího staničení 
trati vpravo od osy evidované v JŽM. Hodnota označená *
u Blanenského tunelu č. 1 značí bod, ve kterém se mění 
směrové řešení (již dříve popisovaná změna hodnoty polo-
měru kružnicového oblouku).

sledné hodnoty dy a dx by splňovaly požadavek na přes-
nost již po první iteraci, přesto bylo třeba provést opako-
vané iterace kvůli určení parametru dR. Ve čtyřech přípa-
dech z pěti bylo nutné provést dvě iterace, v jednom pří-
padě by stačila iterace pouze jedna. V tabulce je ale i přesto 
uveden výsledek této druhé, nadbytečné iterace, v závorce.

           Výsledky

Výsledky z vyrovnání jsou shrnuty v tab. 4 a 5. Tab. 4 uvádí 
vyrovnané hodnoty poloměrů kružnicových oblouků urče-
ných ze ZABAGED® a poloměry kružnicových oblouků dle 
dokumentace JŽM pro obě osy dráhy dvoukolejné tratě,
z nichž byl aritmetickým průměrem určen a zaokrouhlen 
poloměr pomyslné osy, která by vedla středem této dvouko-
lejné trati. Výsledný rozdíl byl vypočten ze vztahu RJŽM průměr   
– RZABAGED®. Jak je patrné z tab. 4, největší rozdíl byl popsán 
u poloměru v Blanenském železničním tunelu č. 1 (2. část), 
který je o 196 m větší než poloměr osy dráhy evidovaný
v JŽM. Geometrická přesnost znázornění kružnicového ob-
louku u železničních tunelů Obřanského, Blanenského č. 1 
(1. část) a Blanenského č. 2 je srovnatelná. Lze konstatovat, 
že většina kružnicových oblouků znázorněných v ZABAGED® 
byla nadefinována s mnohem větším poloměrem kružnico-
vého oblouku než je tomu ve skutečnosti. Poloměr kruž-
nicového oblouku použitý pro znázornění Blanenského tu-
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Obr. 4 Graf radiálních odchylek

Obr. 3 Schéma radiální odchylky
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tivním počtem lomových bodů, tak analýza poloměru kruž-
nicového oblouku i popis radiálních odchylek hovoří v jeho 
prospěch. Ze všech porovnávaných železničních tunelů je 
Husovický vykreslen nejvěrohodněji.

Naopak nejméně přesný zákres reprezentuje železniční 
tunel Blanenský č. 2, u něhož je druhý nejnižší relativní po-
čet lomových bodů a který dosahuje nejvyšších hodnot
v radiálních odchylkách. 

Obřanský železniční tunel a Blanenský železniční tunel 
č. 1 jsou z hlediska přesnosti zákresu srovnatelné, s výjim-
kou použitého poloměru kružnicového oblouku v druhé 
části Blanenského tunelu č. 1. Zde použitý poloměr kruž-
nicového oblouku překračuje svoji referenční hodnotu až

o 65 %. Obecným trendem mezi všemi porovnávanými že-
lezničními tunely je používání kružnicových oblouků o vět-
ším poloměru než jaký je ve skutečnosti, což může způso-
bit chybnou interpretaci dat uživateli.

Jak již ukázala praxe, správný zákres železničních i silnič-
ních tunelů nebude nikdy možný bez alespoň částečného 
využití geodeticky zaměřených dat (terestrickými nebo dru-
žicovými metodami) v kombinaci s často využívanými sním-
ky pořízenými metodou letecké fotogrammetrie. 

Analýza většího počtu železničních tunelů a její statis-
tické zpracování bude předmětem dalšího studia.
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Z tab. 5 je patrné, že k největším odchylkám v zobrazení 
železničního tunelu dochází při znázornění Blanenského 
železničního tunelu č. 2, jehož radiální odchylky jako jediné 
přesáhly hodnotu 5 m. Velikosti radiálních odchylek lze po-
rovnat i prostřednictvím grafu na obr. 4. Správnost zákresu 
Husovického tunelu potvrdila nejen analýza poloměru kruž-
nicového oblouku, ale i hodnoty radiálních odchylek. Před-
mětem dalšího výzkumu bude i zjištění, zda se tyto radiální 
odchylky řídí např. normálním rozdělením, případně jaké 
jsou parametry takového rozdělení. 

K interpretaci dosažených výsledků je třeba dodat, že 
byly vybrány kratší železniční tunely, u kterých se nepřes-
nosti v chybné volbě lomových bodů, potažmo v chybné 
aproximaci kružnicového oblouku na tak malé vzdálenosti 
nestihnou projevit. Tyto výsledky také ukazují, že i u želez-
ničních tunelů podobné délky mohou k jejich přesnosti 
stále přispět i ortofoto snímky, na nichž jsou patrné por-
tály železničních tunelů, a průběh mezi nimi lze přibližně 
odhadnout. V situaci, kdybychom porovnávali zákres del-
ších železničních tunelů, byly by výsledky radiálních od-
chylek mnohem přesvědčivější.

           Závěr

Výsledky této úvodní analýzy ukázaly, že znázornění kaž-
dého z porovnávaných železničních tunelů je svým způ-
sobem unikátní. Navzdory tomu, že Husovický železniční 
tunel byl zobrazen vzhledem k jeho délce nejmenším rela-
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Abstrakt

Oblast severních Čech (Mostecko, Chomutovsko, lom ČSA, Ervěnický koridor, Záluží), částečně poddolovaná a pokrytá rozleh-
lými výsypkami, byla po 2,5 roku sledována metodou radarové interferometrie (InSAR). Sledování spočívá v pořizování a ná-
sledném vyhodnocení družicových scén z družice TerraSAR-X (celkem 24) a jeho výsledkem jsou odhady pohybů v celé zpraco-
vané oblasti s milimetrovou přesností. Prezentujeme výsledky ze softwarů GAMMA/IPTA a StaMPS. Bylo identifikováno několik 
míst, kde k deformacím dochází: v některých případech byly deformace očekávané, v jiných překvapivé.

Results of Deformation Monitoring by InSAR Method in Northern Bohemia

Summary

The area of Northern Bohemian coal basin (between the Most and Chomutov cities, the Ervěnice corridor, Záluží industrial 
area), partially undermined and covered by large waste dumps, was monitored for 2.5 years using the SAR interferometry 
(InSAR) method. During the project, 24 TerraSAR-X scenes were acquired and processed and it has resulted into the deformation 
estimations with the millimetre accuracy for the whole processed area. We present the results processed by software GAMMA/
IPTA and StaMPS. Some deforming areas were identified: in some cases the deformations were expected but in other they were 
surprising.

Keywords: subsidence, landslide, waste dump, PSInSAR

Výsledky sledování deformací
metodou InSAR v severních Čechách
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Radar na těchto družicích pracuje v pásmu X s vlnovou 
délkou 3,08 cm. Nevýhodou radarové interferometrie je její 
nefunkčnost v oblastech pokrytých vodou, vegetací apod. 
Čím je použita kratší vlnová délka, tím lepší přesnosti je 
dosaženo, ale tím je větší „rušení“ právě těmito vlivy. Dru-
žice v pásmu C (s vlnovou délkou 5 až 6 cm, kterou pova-
žujeme za vhodnější pro oblast severních Čech) bohužel 
nebyly v době sledování k dispozici.

Metoda PSInSAR (Persistent Scatterers [4], Permanent 
Scatterers© [5], Interferometric Point Target Analysis (IPTA 
[6]), StaMPS [7] a další implementace) je vylepšením stan-
dardní metody InSAR a je vhodná ke zpracování velkého 
množství scén najednou. Za účelem snížení nároků na dis-
kovou kapacitu a výpočetní čas však zpracovává jen ně-
které body scény: ty, u nichž se předpokládá vysoká přes-
nost a spolehlivost. Do velké míry jde právě o umělé ob-
jekty ve scéně – zastavěné oblasti, mosty, budovy atd.

K dispozici bylo celkem 24 scén z těchto družic (20 z dru-
žice TerraSAR-X, 4 z družice TanDEM-X) v časovém rozmezí 
červen 2011 – prosinec 2013 (obvykle s periodou 33 dní, ve 
dvou případech byl rozestup dat přibližně 3 měsíce) s roz-
lišením cca 3 x 3 m (režim StripMap), zobrazující oblast mezi 
městy Most a Chomutov a severně od nich. Pohyby zem-
ského povrchu v této oblasti byly vyhodnoceny dvěma soft-
wary, které implementují podobné metody zpracování dat, 
a výsledky dále prezentujeme.

           Princip metody

K dispozici je několik softwarových implementací metody 
PSInSAR, které jsou vzájemně podobné, ne však identické, 
a dávají i různé výsledky. Zde je stručně popsána open-source

           Úvod

K pohybům zemské kůry dochází z různých příčin, ať už jde 
o příčiny antropogenické nebo přírodní, a mohou často způ-
sobit velké škody na budovách nebo infrastruktuře (komu-
nikace, potrubí). V regionech, kde jsou pohyby očekávány, 
probíhá obvykle jejich sledování, nejčastěji geodetickými 
či geologickými metodami.

V severních Čechách jsou rozsáhlá ložiska uhlí, dobýva-
ná v současné době z větší části povrchovou těžbou (k níž 
musíme řadit i výsypky a rekultivované oblasti, kde do-
chází k poklesům desítky let), ale byly zde i hlubinné doly 
(v současné době je poslední činný hlubinný důl Cen-
trum). Dochází tu proto k poklesům nad těmito hlubin-
nými doly, k poklesům na výsypkách (nejznámější je zřej-
mě Ervěnický koridor [1]), i k sesuvům [2]. Některé poklesy 
mohou být způsobeny i jinými okolnostmi, jak bude zmí-
něno později.

Radarová interferometrie (InSAR, např. [3]) je stále vy-
víjející se metoda, určená mj. ke sledování pohybů (sesuvy, 
poklesy) terénu. Její výhodou je možnost sledování většího 
území najednou. Využívá k tomu páru scén z družic nesou-
cích SAR (Synthetic Aperture Radar, tj. radar se syntetickou 
aparaturou), v minulosti šlo např. o družice ERS-1/ERS-2, 
ENVISAT. V roce 2014 byla na oběžnou dráhu vypuštěna 
družice Sentinel-1A, jejíž data budou dostupná od podzimu 
2014. Během posledních několika let však data z těchto 
družic nebyla dostupná, a tak bylo nutné použít data z dru-
žic s vysokým rozlišením (TerraSAR-X, Cosmo-SkyMed a další). 

Družici TerraSAR-X provozuje DLR (Deutsche Zentrum fur 
Luft- and Raumkraft), stejně jako družici TanDEM-X (radary 
na obou družicích jsou identické, dráhy družic se mění s ohle-
dem na projekt výpočtu DEM (digitálního modelu terénu) 
téměř celého zemského povrchu s dosud nejvyšší přesností).
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Nejprve je třeba vybrat body, které se budou zpracová-
vat, tzv. Persistent Scatterer Candidates/Point Target Can-
didates. Množina bodů bude později upravována. V zá-
sadě se vybírají body s vysokou intenzitou a nízkou va-
riabilitou intenzity mezi scénami, obvykle jde o stavby 
(modul IPTA však nevybírá silnice, které odrážejí rada-
rový signál zrcadlově pryč od družice, pixely silnic mají 
tedy nízkou intenzitu odraženého záření). Zpracovávat 
všechny pixely ze všech snímků by mělo za následek nad-
měrné a zbytečné zatížení jak výpočetní, tak i paměťové, 
protože většina bodů ve snímku není dostatečně sta-
bilní co do odrazivých vlastností. 
Poté je třeba spočítat jednotlivé interferogramy, tj. pro 
každý pár scén vypočítat rozdíl fází pro každý (zpraco-
vávaný) bod a od tohoto rozdílu ještě odečíst redukci 
pro rovnou Zemi a redukci topografickou (závislou na 
výšce). K tomuto účelu je třeba mít k dispozici digitální 
model povrchu (DSM, digital surface model) celé zpra-
covávané oblasti, jehož přesnost obvykle není rozho-
dující (zvláště při vyšších počtech snímků). V některých 
případech se zvolí jedna hlavní (master) scéna a ostatní 
se párují jen s ní (ve výsledku je tedy interferogramů
o jeden méně než scén), v jiných případech se vytvoří 
všechny páry scén (každá s každou) a z nich se např. vy-
berou páry scén, jejichž časový nebo prostorový odstup 
je menší než zvolená konstanta (např. 300 m či 1 rok).
Dalším krokem je lineární regrese, která je stěžejním 
krokem celého zpracování. Z vypočtených hodnot fází 
interferogramů se odhadují (obvykle) dva parametry: 
rychlost deformací (pokles/vzestup) a oprava výšky.
V tomto kroku je třeba též odhadnout počet násobků 
λ/2 (λ je vlnová délka radaru), které je třeba připočíst
k fázi daného bodu v interferogramu (tzv. rozbalení fá-
ze). Tento úkol je ze své podstaty nejednoznačný [8], 
proto metoda funguje jen jako metoda relativní (vý-
sledky je třeba vždy vztahovat k blízkému referenční-
mu bodu, který lze považovat za stabilní či jehož defor-
mace jsou známy) a za předpokladu, že hustota zpraco-
vaných bodů je dostatečně vysoká a změna deformací 
mezi zpracovanými body (a mezi dvěma sousedními 
daty snímání) byla podstatně nižší než λ/4, aby nedošlo 
k tzv. aliasingu – vzniku vroubků.
Kontrola bodů se provádí na základě výše reziduí z li-
neární regrese, body s vysokými rezidui jsou z dalšího 
zpracování vyloučeny. Bohužel zde dochází k vyloučení 
i bodů, které mají vysoká rezidua z důvodu nelineárních 
deformací (tj. nevhodný model deformací). U open-sour-
ce implementací (jako je StaMPS) lze model změnit na

vhodnější (například sezónní), u komerčních implemen-
tací je toto bohužel zásadní omezení.
Dalším krokem je přepočet interferogramů s použitím 
opravených výšek, příp. i deformací odhadnutých v prv-
ní iteraci, a opětovná lineární regrese. Tento krok lze 
opakovat do chvíle, kdy jsou nově odhadnuté defor-
mace a opravy výšek zanedbatelné (v programu IPTA
k tomu dochází po několika iteracích za předpokladu 
dostatečného počtu snímků).
V dalších krocích lze z reziduí odhadnout atmosférické 
zpoždění pro každý termín snímání (resp. rozdíl oproti 
hlavnímu snímku) či rozdíl atmosférických zpoždění pro 
každý interferogram, z interferogramů je odečíst a zno-
vu provést lineární regresi.
V závěru zpracování lze (v programu IPTA) provést zno-
vu výběr bodů s mírnějšími parametry a zpracování pro-
vést znovu. Zde již je k dispozici množina zpracovaných 
bodů „vysoké kvality“, tudíž u nově přidávaných bodů 
již nejsou tak striktní požadavky na fázovou stabilitu.
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  2.2  Použitý DSM

Pro interferometrické aplikace se běžně používá globální 
SRTM DEM (digitální výškový model ze Shuttle Radar To-
pography Mission), pořízený interferometrickou metodou 
(radarem v pásmu C) z raketoplánu v roce 2000 [9]. Je zdar-
ma přístupný v rozlišení 3 x 3 úhlové vteřiny pro území mi-
mo USA, což odpovídá vzdálenosti cca 90 m mezi body
s uvedenou hodnotou výšky (rozlišení 90 m). Pro snímky
s třímetrovým a lepším rozlišením je však právě pro toto 
rozlišení nepoužitelný. Výhodou pro interferometrické apli-
kace je právě jeho podobnost s radarovými daty, a to v pří-
padě jakéhokoli povrchu (stromy, budovy) z důvodu po-
dobných odrazných vlastností.

Zkusili jsme použít i globální digitální výškový model 
ASTER GDEM 2 (Global Digital Elevation Model) získaný 
především z optických snímků a vyhlazený, ale ukázal se 
být velmi nepřesný, a to především v oblastech s prudkou 
změnou výšky.

K dispozici je také SRTM DEM, snímaný v pásmu X a di-
stribuovaný v rozlišení 1 x 1 úhlová vteřina (cca 30 m). Ten-
to model považujeme za přesný a vzhledem k rozlišení již 
použitelný, byť ne ideální, nepokrývá však celou plochu 
snímku (vzhledem k tomu, že mise SRTM byla primárně 
navržena pro pásmo C, nebylo možné snímat celou Zemi, 
ale jen pruhy); pro jihovýchodní roh našeho výřezu výšky 
nejsou k dispozici.

SRTM DEM, získaný v roce 2000, je v oblastech povrcho-
vých lomů značně neaktuální. Z tohoto důvodu společnost 
Severní energetická, a. s., dodala DSM z letecké fotogram-
metrie pro oblast lomu ČSA, nasnímaný na podzim 2012
v rozlišení 10 x 10 m.

DSM pro interferometrické zpracování byl tedy vytvořen 
z těchto zdrojů (v tomto pořadí priorit):
•   v oblasti povrchového lomu ČSA jde o DSM z letecké
   fotogrammetrie, převzorkovaný ze souřadnic S-JTSK
     do WGS-84 s rozlišením cca 4 x 4 m,
•   tam, kde je pokrytí, je použit SRTM DEM v pásmu X,
•    tam, kde výšky ze SRTM DEM (pásmo X) k dispozici ne-
    jsou (přibližně rovinatá oblast města Most a nejbližší-
    ho okolí), je použit ASTER GDEM 2 posunutý o 47 m 
    (přibližný rozdíl mezi elipsoidem WGS-84 a geoidem
     EGM96 v této lokalitě).

Přesnost použitého DSM není při zpracování většího 
počtu snímků rozhodující.

 

metoda StaMPS (Stanford Method for Persistent Scatte-
rers, [7]), která je k dispozici pro nekomerční účely zdar-
ma, a metodu IPTA (Interferometric Point Target Analysis, 
[6]), která je modulem komerčního softwaru GAMMA.

Pořízená data z družic nesoucích SAR obsahují kromě 
odrazivosti (amplitudy) ještě fázi (odpovídající doměrku 
vzdálenosti do vlnové délky radaru, která v případě dru-
žice TerraSAR-X činí 3,1 cm). Základním principem metody 
InSAR je porovnání, resp. odečtení fází dvou snímků stej-
né lokality, pořízených v různých časech. V rozdílu fází je 
kromě složky deformační ještě obsažena složka topogra-
fická (daná rozdílnou polohou družice v časech snímání), 
úměrná výšce bodu, rozdíl atmosférických zpoždění v obou 
časech snímání a další chybové vlivy.

  2.1  Postup zpracování

•

•

•

•

Hlaváčová, I. aj.: Výsledky sledování deformací...



Obr. 1 Mapa deformací v celé oblasti odhadnutých softwarem StaMPS (© Google Earth)
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Obr. 6 a 7 zobrazují časové řady naměřených deformací 
na bodech A, B, C, D, zobrazených na obr. 1 i detailních 
obrázcích. Ve všech případech je zobrazeno více blízkých 
bodů. Modré lomené čáry značí samotné deformace (ke 
kterým jsou z principu metody přičteny některé chybové 
vlivy), červené čáry indikují odhadnutou rychlost a ze-
lené čáry značí tzv. nejednoznačnost. K deformacím v kaž-
dém (měřeném) okamžiku lze přičíst libovolný násobek 
poloviny vlnové délky, protože přesný počet vlnových dé-
lek naměřených při letu radarového paprsku od družice 
ke snímanému bodu a zpět nelze určit. Pokud naměřená 
hodnota významně přesahuje zelenou čáru (jako je tomu 
např. na obr. 6 vpravo), jedná se s největší pravděpodob-
ností o chybu; zde by měla být hodnota pro 23. 6. 2013 
snížena o polovinu vlnové délky (přepočtenou do verti-
kálního směru), tedy o 13 mm.

Je běžné, že zpracování stejných dat může dát jiné vý-
sledky [10], v našem případě jsou rozdíly především ve vy-
loučených bodech. V oblasti lomu ČSA byly všechny body 
(až na výjimky) ze zpracování z důvodu nízké přesnosti 
(vysokých reziduí) vyloučeny. Jde o oblast, kde se odrazi-
vé vlastnosti často mění. I v oblasti Ervěnického koridoru 
bylo mnoho bodů vyloučeno, ale i z bodů zbylých lze 
soudit na deformace (obr. 8; vzhledem k tomu, že defor-

           Výsledky, diskuse

Obr. 1 zobrazuje rychlost deformací v celé zpracované 
oblasti, odhadnutou softwarem StaMPS. Výsledky jsou 
vztaženy k bodu v průmyslovém areálu ČSA, kde od roku 
2001 probíhají nivelační měření a je tedy známo, že je 
stabilní. V obrázku jsou vyznačena místa (A, B, C, D), kde 
byly nalezeny deformace, jež budou diskutovány níže.
Obr. 2 je výřezem z obr. 1 v oblasti severní části lomu 
ČSA, kde bylo identifikováno slabé stoupání. Obr. 3 zobra-
zuje Ervěnický koridor a přilehlé části silnice i železnice. 
Obr. 4 zobrazuje potrubí mezi městem Most a průmyslo-
vou oblastí Záluží u Litvínova, kde byl identifikován po-
kles. Potrubí je na Kopistské výsypce, která je poddolovaná 
(těžilo se zde v letech 1888 až 1975; poklesy se zde ne-
měří). Obr. 5 přibližuje průmyslovou část Záluží u Litvínova 
(v její jižní části je také identifikován zbytkový pokles, způ-
sobený pravděpodobně hlubinnou těžbou na počátku 20.
století) a severní okraj jezera Most (v oblasti byly sesuvy
a je zde možný pokles i v důsledku zatížení terénu napou-
štěním jezera).

V obrázcích jsou z kapacitních důvodů zobrazeny jen 
některé zpracované body, při zobrazení všech bodů do-
chází k přetížení exportních i zobrazujících programů.

Hlaváčová, I. aj.: Výsledky sledování deformací...



Obr. 2 Detail mapy deformací (StaMPS) pro lom ČSA (© Google Earth)

Obr. 3 Detail mapy deformací (StaMPS) pro Ervěnický koridor (© Google Earth)
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Obr. 5 Detail mapy deformací (StaMPS) pro průmyslovou oblast Záluží a severní okraj jezera Most (© Google Earth)

Obr. 4 Detail mapy deformací (StaMPS) pro jižní část průmyslové oblasti Záluží a potrubí spojují Záluží a Komořany (© Google Earth)
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Obr. 6 Časový průběh odhadnutých deformací (StaMPS) pro bod A – vlevo (severní okraj lomu ČSA, viz obr. 2)
a pro bod B – vpravo (Ervěnický koridor, viz obr. 3)

Obr. 8 Detail mapy odhadnutých deformací dle softwaru IPTA pro Ervěnický koridor (odstíny šedi značí intenzitu odraženého
záření radarové scény); obrázek je z důvodu nedostatečné flexibility softwaru IPTA v souřadnicovém systému radaru, oproti
mapě je zrcadlově převrácen kolem svislé osy a mírně pootočen, rozlišení je ve vodorovném směru proměnné; převedení do

geografického systému by znamenalo znepřehlednění obrázku

Obr. 7 Časový průběh odhadnutých deformací (StaMPS) pro bod C – vlevo (potrubí Komořany – Záluží, viz obr. 4)
a pro bod D – vpravo (severní okraj jezera Most, viz obr. 5)
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Obr. 9 Detail mapy odhadnutých deformací (IPTA) pro průmyslovou oblast Záluží (odstíny šedi značí intenzitu odraženého
záření radarové scény); obrázek je z důvodu nedostatečné flexibility softwaru v souřadnicovém systému radaru, oproti mapě

je zrcadlově převrácen kolem svislé osy a mírně pootočen, rozlišení je ve vodorovném směru proměnné
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Slabé deformace (podobně jako v softwaru StaMPS, 
obr. 5) byly identifikovány i v jižní části průmyslové oblasti 
Záluží u Litvínova (obr. 9). Oblastí s výraznějšími deforma-
cemi je i okolí komořanské křižovatky (především jde
o objekt čistírny důlních vod – zde došlo k výměně potru-
bí, dle obr. 10 zasahuje deformované území i na železni-
ci). Naměřené deformace jsou v řádu 10 mm/rok. Průběh 
v obr. 11 zobrazuje deformace severně od nádrží, průběh
v obr. 12 pak deformace na přilehlé železnici.

mace jsou záporné, došlo k „přetečení“ barevné stupnice, 
která je cyklická, a odhadnutý pokles zde činí 6-7 mm/rok). 
Na potrubí spojujícím Komořany s průmyslovou oblastí
Záluží u Litvínova byly také detekovány poklesy (v řádu
4 mm/rok), na silnici severně od jezera Most nebyly vůbec 
z důvodu nízké odrazivosti vybrány body pro zpracování 
(v oblasti se nachází několik izolovaných zpracovaných bo-
dů, ale vzhledem k jejich roztroušenosti nepovažujeme je-
jich odhadnuté deformace za směrodatné).

Hlaváčová, I. aj.: Výsledky sledování deformací...



Obr. 10 Detail mapy odhadnutých deformací (IPTA) pro okolí komořanské křižovatky (odstíny šedi značí intenzitu radarové scény,
nejvýraznější deformace (žlutá a červená barva) lze nalézt v okolí čistírny důlních vod); obrázek je z důvodu nedostatečné
flexibility softwaru v souřadnicovém systému radaru, oproti mapě je zrcadlově převrácen kolem svislé osy a mírně pootočen,

rozlišení je ve vodorovném směru proměnné

-5 mm/yr 5
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Obr. 11 Časový průběh odhadnutých deformací (IPTA) v místě
nejvyšších deformací (červená barva na obr. 11) v oblasti
čistírny důlních vod; křížky znamenají naměřená data,

červená čára odhadnutou rychlost deformací

Obr. 12 Časový průběh odhadnutých deformací (IPTA) na
železnici poblíž čistírny odpadních vod (dle obr. 11); křížky

znamenají naměřená data, červená čára odhadnutou
rychlost deformací
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Tato družice by měla systematicky snímat kontinenty po
celém světě v rozlišení cca 20x5 m, a snímky by měly být
dostupné i zpětně. Přesnost detekovaných deformací bude 
zhoršena z důvodu vyšší vlnové délky, ale na druhou stranu 
umožní vyšší vlnová délka mírně lepší odolnost proti vege-
taci (nízká tráva).

Nevýhodou při sledování rozlehlejších oblastí je také 
proměnlivost atmosférického zpoždění, kterou lze obtížně 
odhadnout. Tato proměnlivost by ale měla být ze statistic-
kého hlediska nulová, z toho důvodu jsou výsledky vypo-
vídající až při vyšším počtu snímků.

Rozdíly mezi oběma použitými softwary (a případně dal-
šími metodami) jsou zde především co do množství vy-
hodnocených, resp. vyloučených bodů (oblastí). Metoda 
StaMPS je známa především pro možnost směrodatných 
výsledků pro nízký počet snímků (méně než 10), zatímco 
software IPTA dává spolehlivé výsledky až od počtu cca 
20 snímků. Oba softwary mají propracovanou výpočetní 
část, avšak část exportní (zobrazení výsledků) je neflexi-
bilní, ale v případě softwaru StaMPS je možno tuto část do-
programovat. Další výhodou metody StaMPS je vyhodno-
cení i bodů s nízkou odrazivostí, např. silnic. Proto jsou např. 
na Ervěnickém koridoru viditelné tři linie (od jihu) – želez-
nice, silnice a potrubí, zatímco v případě softwaru IPTA je 
viditelná pouze železnice.

V případě Ervěnického koridoru a průmyslové oblasti 
Záluží jsou odhadnuté pohyby podobné pro obě metody. 
V lomu ČSA a oblasti severně od jezera Most bylo v soft-
waru IPTA vyloučeno tolik bodů, že ostatní body jsou již 
roztroušené a nelze je považovat za spolehlivé. Objekt
čistírny důlních vod v blízkosti komořanské křižovatky 
vypadá ve výsledcích softwaru StaMPS – na rozdíl od soft-
waru IPTA – stabilně. To může být způsobeno chybou
v odhadu atmosférického zpoždění či chybou rozbalení 
fáze.   

Poděkování:
Data pro tento projekt byla získána od DLR v rámci pro-
jektu LAN 1124, SRTM DEM snímaný v pásmu X byl taktéž 
získán od DLR. DSM z letecké fotogrammetrie dodala spo-
lečnost Mostecká uhelná, a. s., později Coal Services, a. s.,
a Litvínovská uhelná, a. s., nyní Severní energetická, a. s., s je-
jíž spoluprací byl projekt proveden.
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           Závěr

Potenciál radarové interferometrie tkví v detekci deformací 
i v místech, kde je obtížné nivelační měření, a v možnosti 
zpětné detekce pohybů. Nevýhodou je omezení typem po-
kryvu (nelze vyhodnotit plochy pokryté vegetací a vodní 
plochy, které jsou časově velmi proměnné bez ohledu na 
pohyby zemského povrchu) a také nutnost snímání po delší 
časový úsek tak, aby počet snímků byl vyšší než 20. Tato 
nevýhoda by ale měla být eliminována po ukončení počá-
teční fáze družice Sentinel-1, které se očekává v říjnu 2014. 
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Obr. 1 Aalborgské kongresové a kulturní centrum,
místo konání konference
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V dánském Aalborgu se konala
8. konference INSPIRE
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geodata (GST), v České republice (ČR) možná více známa pod původním ná-
zvem „Kort & Matrikelstyrelsen“. GST díky reformě státní správy v roce 2007 
převzala velké množství dat od místních samospráv a rozhodla se přebudovat 
celou datovou infrastrukturu v souladu s INSPIRE, se striktním využitím dato-
vého modelování úložišť i datových toků a s maximálním uplatněním filozofie 
otevřených dat (open data). Coby zpestření byly na závěr workshopu předsta-
veny (Unmanned aerial vehicle – bezpilotní letouny), jejichž využití zejména 
pro monitoring životního prostředí, inventarizaci lesů a vyhodnocení následků 
přírodních katastrof je nyní v GST pilotně ověřováno. 

Vlastní konference se konala v Aalborgském kongresovém a kulturním 
centru (obr. 1). Proběhla formou 4 plenárních zasedání s celkem 16 vystou-
peními, která byla doplněna moderovanými diskuzemi a prezentacemi uspo-
řádanými v 6 souběžných tematických sekcích (celkem 175 prezentací). Po 
celou dobu konference probíhaly také výstavy mezinárodních organizací a fi-
rem zabývajících se INSPIRE a výstava posterů. Centrálně umístěný stánek Euro-
Geographics byl plně věnován prezentaci projektu ELF.

Konferenci zahájili oficiálním uvítáním a proslovy představitelé Evropské 
komise DG Environment Robert Konrád a Aurel Ciobanu-Dordea a náměstek 
dánského ministerstva životního prostředí Henrik Studsgaard. Ředitel Federál-
ního výboru pro geografická data Ivan DeLoatch pak představil historii, sou-
časnost a budoucnost geoinformační strategie USA. Mimo jiné zmínil, že rozvo-
jové plány jsou zpracovávány s tříletým výhledem, protože v delším horizontu 
nelze díky překotnému vývoji technologií předvídat a plánovat. Zdůraznil také 
spolupráci se soukromým sektorem. V následné plenární sekci vystoupil Jens 
Krieger Royen (Dánsko), ředitel odboru pro základní data a architekturu IT, jenž 
představil dánský systém e-governmentu a základních dat, který je obdobou 
konceptu základních registrů ČR doplněných o jisté prvky připravované geo-
infostrategie a jehož základem je otevřenost dat a služeb. Zástupce německého 
spolkového úřadu pro námořní plavbu a hydrologii Johanes Melles se zaměřil 
na problematiku společné infrastruktury námořních dat ve Spolkové republice 
Německo (SRN), založené na prostorových datech a využívající principy směr-
nice INSPIRE. Poukazoval na specifika federálního uspořádání SRN. Muki Haklay 
(Velká Británie) představil nový fenomén ve sběru prostorových dat – crowd-
-sourcing (moudrost davů), který využívá aktivity občanů a občanských sdru-
žení při sběru prostorových informací. Jistým překvapením, zejména pro české 
zástupce na konferenci, bylo vystoupení zástupkyně CENIA Jarmily Cikánkové 
(ČR), která se vyhnula jakékoliv zmínce o stavu implementace INSPIRE a rozvoji 
e-Governmentu v ČR, jehož funkční realizace v mnohém předčí plánovaný dán-
ský systém, a omezila se na obecná konstatování a několik bonmotů na účet ČR. 
ČR tak promarnila jedinečnou příležitost prezentovat na úvodní plenární sekci 
prestižního mezinárodního fóra nadstandardní pokrok, kterého v těchto oblas-
tech dosáhla. Nedostatek se podařilo jen částečně napravit díky sérii vystou-
pení českých zástupců v paralelních tematických sekcích.

V sekci „Inspire Data Harmony“ představil Pavel Šidlichovský v prezentaci 
„The Road to the National INSPIRE-Compliant Datasets“ současné síťové služby
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Lektoroval:
Ing. Juraj Papčo, PhD.,

STU v Bratislavě

Letošní 8. konferenci INSPIRE, která se konala ve dnech 18. až 20. 6. 2014, 
pořádala Aalborská universita (Henning Sten Hansen) s podporou dánského 
ministerstva životního prostředí, zejména v osobě dánského kontaktního bodu 
pro INSPIRE, Ully Kronborg-Mazzoli.

Aalborg, místo konání konference a čtvrté největší město v Dánsku, na 
první pohled zaujme strohou architekturou, převážně čtyřpatrovými budova-
mi, kde hlavním materiálem jsou neomítnuté červené pálené cihly. Děrované 
červené cihly nahrazují i okna v síni městské rady. Dříve byl Aalborg především 
průmyslové město s rozsáhlým cementářským průmyslem a město přístavní, 
což tvář města ovlivňuje dodnes. Nový život městu vdechlo založení Aalborské 
university v roce 1974. Universita nevyrostla „na zelené louce“, neboť například 
výuka zeměměřictví a kartografie má na aalborgských školách více než dvou-
setletou tradici. Universitu dnes navštěvuje skoro 20 000 studentů a pedagogů 
a pokrývá široké spektrum oborů. S útlumem průmyslu našly nové využití i ně-
které staré budovy, část university sídlí v adaptované továrně a velké kulturní 
středisko Nordkraft vzniklo z budovy bývalé přístavní elektrárny.

Vlastní konferenci předcházely, jak je již tradicí, dva dny (16. a 17. 6.) na-
plněné workshopy, kterých se konalo celkem 49. Workshopy probíhaly ze-
jména v „tovární“ budově Aalborgské university, nicméně workshop mSDI (ma-
rine Spatial Data Infrastructure – SDI) „Výzvy v přenosu nabytých zkušeností
z pevniny do mořského prostředí“ zvolil tematicky vhodnější prostředí barketiny 
LOA. Údajně to nebylo z důvodu zamezení fluktuace auditoria. Autor se tohoto 
workshopu účastnit nemohl, protože ve stejném čase se účastnil workshopu 
organizovaného delegací Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK), 
ve spolupráci s polskými i evropskými partnery, s názvem „Středoevropská per-
spektiva uvádění INSPIRE v praxi (Česko-polský přeshraniční pilot projektu Euro-
pean Location Framework – ELF)“, kde byly prezentovány dosavadní úspěchy
v publikaci dat a služeb resortu ČÚZK, ale i výzvy, zejména v jednotné reali-
zaci česko-polské státní hranice v datových sadách resortu ČÚZK a v různých 
souřadnicových systémech. Současně měl workshop za cíl propagaci probíhají-
cího projektu ELF. Workshop se setkal s kladným ohlasem a lze konstatovat, že 
cíle naplnil. Rozsah témat ostatních workshopů byl široký, od celodenního 
„Inspire Training“ poskytujícího zájemcům veškeré potřebné základní informace 
o INSPIRE, přes workshopy zabývající se úzkými technickými detaily implemen-
tace INSPIRE, jako například úskalími zápisu formátu (Geography Markup 
Language) pro účely tvorby datových sad INSPIRE, ověřováním kvality webo-
vých služeb, INSPIRE i Open Geospatial Consortium (OGC), kde firma Spatineo 
ve svém workshopu velmi interaktivním způsobem propagovala softwarové 
řešení „Spatineo Monitor“ pro monitorování výkonu služeb, až po prezentace 
projektů na INSPIRE navazujících či jej doplňujících (AR3NA, eENVplus, smeSpire). 
Podstatnou částí byla také prezentace postupů či výsledků implementace 
INSPIRE, kromě zmíněného společného česko-polského workshopu se prezento-
valo zejména dánské ministerstvo životního prostředí a jeho Dánská agentura pro

Hlaváčová, I. aj.: Výsledky sledování deformací...



Obr. 2 Francisco J. Lopez-Pellicer prezentuje validátor
vyvíjený universitou v Zaragoze

Obr. 3 A. Annoni při závěrečném plenárním zasedání
(foto – http://inspire.ec.europa.eu)

Plenárne zasadanie Stáleho výboru 
pre kataster v Európskej únii
v Aténach
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od vstupu směrnice INSPIRE v platnost probíhá proces vyhodnocení. V době 
konference byl připravován koncept zprávy, která bude předložena Evropskému 
parlamentu. Na toto téma vystoupili i další účastníci, Chris Steenmans (EEA se 
sídlem v Kodani), U. Kronborg-Mazzoli (GST), Thomas Wojaczek (con®terra) a Maria 
Cabello (Tracassa). Z diskuse vyplynula nestejná očekávání jednotlivých zainte-
resovaných skupin. Zatímco Evropská komise je vcelku spokojena, neboť směr-
nice INSPIRE nastartovala viditelný proces změn v evropském SDI, poskytova-
telé dat, zejména z řad národních mapovacích agentur, ale s blížícím se datem 
implementace témat anexů II a III i z řad agentur pro životní prostředí pouka-
zují na nedostatky a nejednoznačnost  pravidel. Komerční sféra, která investo-
vala do know-how a vývoje nástrojů je netrpělivá a ráda by viděla „přínosy nyní“. 
Tato diskuse do značné míry pokračovala i během závěrečného plenárního za-
sedání (20. 6.), které vedl Alessandro Annoni (JRC, obr. 3). S prezentacemi
a následně při plenární diskusi vystoupili Andrew Trigg (HM Land Registry – Vel-
ká Británie), H. S. Hansen (Aalborg University – Dánsko), Giacomo Martirano 
(Epsilon – Itálie) a Andrea Halmos (EC DG Connect). Zúčastnění se shodli, že 
INSPIRE se nachází na křižovatce, nicméně zda zvolená cesta povede k úspěchu, 
širokému využití dat, které se stanou tak samozřejmá jako „voda z kohoutku“ 
(H. de Groof), nebo dovede INSPIRE k zapomnění jako jednu z mnoha iniciativ, 
se zjistí až za několik let.

Třeba budou některé otázky zodpovězeny již za rok, v době konání 9. kon-
ference INSPIRE v Lisabonu (25. až 29. 5. 2015), která bude probíhat společně
s fórem Geospatial World. Vemo-nos em Lisboa!

Více informací a příspěvky jsou dostupné na http://inspire.ec.europa.eu/
events/conferences/inspire_2014/page/home.

 Ing. Pavel Šidlichovský,
Zeměměřický úřad

Plenárne zasadanie Stáleho výboru pre kataster (PCC) v Európskej únii (EÚ) 
sa konalo v dňoch 23. až 25. 6. 2014 v Aténach (Grécko). Približne 70 účastníkov 
(obr. 1) nielen z členských krajín EÚ sa zúčastnilo rokovania, ktoré organizovala 
miestna Národná katastrálna a mapovacia agentúra (National Cadastre & Map-
ping Agency S. A.). Hostiteľská organizácia pripravila bohatý program, ktorý bol 
rozdelený do troch dní s tým, že záver posledného dňa bol venovaný organizač-
ným záležitostiam a odovzdaniu úloh a predsedníctva Taliansku. Samotné roko-
vanie prebiehalo v kongresovom a výstavnom centre Zappeion Megaron (obr. 2, 
str. 302), posledný deň sa zasadalo v sále múzea Acropolis (obr. 3, str. 302).

INSPIRE Zeměměřického úřadu a výhled tvorby národních datových sad. Zku-
šenosti z provozu síťových služeb INSPIRE byly předmětem prezentace Karla 
Poláčka „Running of Free INSPIRE Services – Challenges and Obstacles“. Pře-
hled síťových služeb INSPIRE poskytovaných ČÚZK byl předmětem prezentace 
Petra Součka „View and Download Services for the Themes Parcels, Addresses 
and Administrative Units in the Czech Republic“. ČR figurovala také v prezenta-
cích Evy Kubátové „Strategy of the Development of the National Infrastructure 
for Spatial Information in the Czech Republic up to 2020“, Roberta Tomase 
(Joint Research Centre – JRC) „Engaging Thematic Communities in the INSPIRE 
Maintenance and Implementation Process“ a workshopech mezinárodních pro-
jektů „Open Data for Stimulation of SME“ a „What’s the Plan?“.

Přednášky v paralelních sekcích se po oba dny (18. a 19. 6.) věnovaly 
široké škále témat. Národní zkušenosti s praktickou implementací a problémy 
s tím spojené představily ve svých prezentacích například Heidi Vanparys či 
Dominique Laurent. H. Vanparys v příspěvku „An Effective Way to Model, Docu-
ment and Generate Output Specific Services“, věnovaném postupu zpracování 
a publikace dánských základních dat, zmínila, že domácí uživatelé dat v Dánsku 
nechtějí pracovat s vícevrstvým GML INSPIRE a proto v GST přistoupili k tvorbě 
„zploštělých“ GML, bohužel INSPIRE nevalidních. D. Laurent v příspěvku „Design 
and Use of Matching Tables to Prepare Schema Transformation“ elegantně shr-
nula problémy, se kterými se musí či budou muset potýkat všechny povinné 
subjekty při harmonizaci dat.

Značná pozornost je v současné době věnována také způsobu validace
dat a služeb. V sekci „Quality and Testing“ byl zmíněn „Abstract Test Suite“ pod 
patronací JRC (Giacomo Martiano) a představeny vznikající nástroje, napří-
klad v rámci projektu eENVplus či validátor vyvíjený Univerzitou v Zaragoze,
http://idee.unizar.es/validator/?lang=en (obr. 2). Rozsah funkčnosti těchto 
validátorů je však zatím omezený.

Významným tématem, kterému bylo věnováno několik samostatných sekcí, 
je vztah INSPIRE a otevřených dat (např. „INSPIRE as Enabler of Open Data“, 
Baastian van Loenen), resp. otevřených dat s uloženými odkazy (open linked 
data) a v kontrastu k tomu licencování přístupu k datům v prostředí internetu
(Prodromos Tsiavos „Attempting to Jointly Implement Open Data Policy and 
INSPIRE in 13 Mediterranean Regions. Lessons learned from the HOMER project“).

V rámci konference proběhlo i setkání pracovní skupiny MIG (Maintenance 
and Implementation Group), jenž byla ustavena s cílem koordinace a součin-
nosti pro usnadnění přechodu k implementační fázi směrnice INSPIRE. Jedním 
z cílů je například užší součinnost s OGC pro rychlejší řešení rozporů mezi stan-
dardy OGC a INSPIRE.

Druhý den konference (19. 6.) byl program zakončen plenárním zasedáním 
s tématem „INSPIRE at a Crossroads?“, vedeným zástupcem Evropské komise 
DG Environment Hugo de Groofem. Zabývalo se přechodem implementace 
směrnice INSPIRE z fáze zajištění potřebné legislativy (prováděcí pravidla) a tech-
nické dokumentace k fázi praktického spuštění klíčových stahovacích služeb
a harmonizaci dat. Rok 2014 je pro INSPIRE významný, protože po sedmi letech
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Obr. 1 Účastníci PCC

Obr. 3 Auditórium v sále múzea Acropolis

Obr. 2 Auditórium v kongresovom
a výstavnom centre Zappeion Megaron
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teľností, geoinformačných systémov a priestorových údajov v prímorských poli-
tikách.

Program prvého dňa bol venovaný iba jedinej sekcii, a to najnovšiemu vý-
voju európskych katastrálnych systémov. Táto sekcia bola rozdelená na tri časti  
– prvá sa zaoberala katastrálnym systémom Grécka a zvyšné dve boli veno-
vané prezentáciám ostatných štátov. Elias Liakopoulos popísal súčasný stav 
gréckeho katastra nehnuteľností, pričom sa bližšie venoval opisu jeho vývoja 
od deväťdesiatych rokov 20. storočia až do súčasnosti. Hovoril o štyroch ge-
neráciách katastrálnych projektov začínajúc prvou generáciou (1996-2008), 
kde dochádzalo k omeškaniu a prečerpaniu štátneho rozpočtu, až po štvrtú 
generáciu (2013-doteraz). V rokoch 2008-2011 sa projekty zameriavali na do-
siahnutie efektívneho riadenia, využívanie pokrokových technológií a otázky 
kvality. Dimitris Rokos predstavil víziu helénskeho katastra do roku 2020 s urče-
ním strategických, strednodobých a krátkodobých cieľov. Strategické ciele zahŕ-
ňajú celonárodné pokrytie katastrálnou mapou a registrom práv k nehnuteľ-
nostiam, vrátane verejných a lesných pozemkov, založenie decentralizovanej 
štruktúry fungovania katastra a poskytnutie plného pokrytia elektronickými 
službami. Rozpočet na najbližších 6 rokov bol stanovený na 800 mil. €.

V druhej časti prvej sekcie bola zaujímavá prezentácia Neoclisa Neocleousa
z Cypru, v ktorej sa venoval dvom veľkým celoplošným projektom. Prvým bolo 
vypracovanie súpisu štátnej pôdy, druhým preceňovanie nehnuteľností na celom 
Cypre, pričom sa využili procedúry automatizovaného hromadného oceňova-
nia. Veľa nehnuteľností v tejto krajine nebolo doteraz oficiálne zaregistrova-
ných. Teraz sa zaregistrujú všetky a vlastníci budú musieť na základe ceny ne-
hnuteľnosti zaplatiť daň spätne za obdobie, počas ktorého ich nehnuteľnosť ne-
bola registrovaná. Bude sa to vymáhať súdnou cestou. Priit Kuus z Estónska hovo-
ril o vybudovaní sofistikovaného systému katastra nehnuteľností. Tento systém 
sa začal budovať v roku 2000 a v súčasnosti je plne prepojený s ostatnými infor-
mačnými systémami v krajine. Všetky informačné systémy sú založené na rovna-
kej platforme. Je možné si napríklad naložiť katastrálnu mapu na ortofotosnímku, 
zapínať a vypínať rôzne vrstvy (napr. ťarchy, inžinierske siete a pod.). Je možný aj 
pohľad do minulosti (ako vyzerali parcely, odkedy sa vytvoril informačný sys-
tém) a pod. Systém je financovaný zo štátneho rozpočtu a všetky informácie 
a služby sú poskytované zadarmo. Nemecký zástupca Marcus Wandinger hovo-
ril o ich katastrálnom systéme a jeho prepojení medzi 16 spolkovými krajmi, 
ktoré majú samostatné inštitúcie pre kataster nehnuteľností a tri federálne 
organizácie. Hovorilo sa aj o otázke otvorených údajov. V Nemecku na to ne-
majú jednotný názor, neexistuje konsenzus, ktoré údaje majú byť voľne prí-
stupné a ktoré nie. Podobný názor vyjadrili aj zástupcovia iných krajín EÚ.

Program bol rozdelený do 7 sekcií, z ktorých každá bola zameraná na inú 
tematiku. Hlavnými témami boli budúcnosť PCC v EÚ, z katastra nehnuteľností
2014 do katastra nehnuteľností 2034 a úloha multiúčelového katastra nehnu-
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Obr. 4 Vľavo J. Kaufmann, vpravo D. Steudler – hlavní autori
štúdie „Kataster 2014 – vízia pre budúci katastrálny systém“, 

v strede E. Liakopoulos
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a vyhlásení v rámci Švajčiarska, ale aj o novej vízii pre budúci kataster nehnu-
teľností. J. Kaufmann v prezentácii opísal históriu vzniku danej štúdie, jednot-
livé etapy vývoja a dôslednú prácu celej pracovnej skupiny, ktorá sa podieľala 
na jej vzniku. Zároveň oboznámil účastníkov s novou štúdiou – „Kataster 2034“,
kde sa začína diskutovať o ďalšom rozvoji katastrálnych systémov. Hovorí o 6 
nových smeroch rozvoja, konkrétne: 1. Meračsky presný kataster, 2. Objektovo 
orientovaný kataster, 3. 3D/4D kataster, 4. Real-time kataster, 5. Globálny ka-
taster a 6. Organický kataster. Jeho prezentácia ukázala, aký vplyv mali vyhlá-
senia z „Katastra 2014“ na rozvoj súčasných katastrálnych systémov.

Tretia sekcia, ktorá ukončila prednášky druhého dňa, bola venovaná spolu-
práci medzi európskymi inštitúciami, ktoré združujú okrem iných aj národné 
geodetické organizácie. Európska asociácia registrácie práv k nehnuteľnostiam 
si kladie za cieľ vyvinúť väčšie pochopenie úlohy zápisu do katastra nehnuteľ-
ností, s osobitným dôrazom na právne aspekty. Tvorí ju 30 národných asociácií 
z 23 krajín. Európska pozemková informačná služba (EULIS) poskytuje jeden 
portál na rýchly a jednoduchý prístup k cezhraničným informáciám o pôde a ne-
hnuteľnostiach v Európe. Cieľom je dosiahnuť celoeurópske pokrytie. Momen-
tálne je do EULIS zapojených 9 krajín. Maurice Barbieri z Council of European 
Geodetic Surveyors (CLGE) predstavil projekt BlueParking.eu, ktorý sa zameriava 
na zdokumentovanie parkovacích miest pre zdravotne ťažko postihnutých ľudí 
(ZŤP). Parkovacie miesta pre ZŤP sa nenachádzajú vo väčšine informačných sys-
témov a ani v miestnych alebo regionálnych mapách. Dôvodom je, že takéto 
parkovacie miesta neboli systematicky mapované. CLGE považuje tento projekt 
za dôležitý aj z toho hľadiska, že propaguje pozitívny obraz našej profesie. Geo-
deti, ktorí sú členmi CLGE, boli požiadaní zhromažďovať dané informácie bez 
nároku na odplatu v duchu solidarity so ZŤP. Tento projekt už našiel technické 
a finančné riešenie – je podporovaný spoločnosťou Leica Geosystems.

Tretí deň bol rozdelený na sekciu o budúcom vývoji katastra nehnuteľností 
v EÚ a plenárne zasadanie s odovzdaním predsedníctva. Prepojeniu registrov 
o území – európskemu e-Justice portálu – sa venovala projektová manažérka 
portálu Karina Chamakhova. Ide o štúdiu, ktorá sa zaoberá možnosťou prepo-
jenia katastrálnych systémov v rámci členských štátov EÚ a využitia údajov
a informácií z nich.

Plenárne zasadanie a oficiálne odovzdanie predsedníctva Taliansku, ktoré 
bude nasledujúcich 6 mesiacov predsedať PCC v EÚ, ukončilo stretnutie ex-
pertov a delegátov PCC. Na záver odznela prednáška Franca Maggia, riaditeľa 
talianskeho úradu pre kataster a kartografiu, o úlohách, prioritách a víziách do 
budúcnosti.

Ing. Matúš Fojtl,
ÚGKK SR,

foto: www.ktimatologio.gr

V tretej časti prvého dňa Amalia Velasco zo Španielska informovala o dvoch 
nových aktivitách v španielskom katastri nehnuteľností, ktoré majú zlepšiť 
kvalitu databázy a spoluprácu so španielskou vládou v politikách zaobera-
júcich sa uzdravením sa z ekonomickej krízy. Ide o úpravu štatútu katastra
nehnuteľností a o postup novej koordinácie s registrom nehnuteľností.
V rámci úpravy štatútu katastra nehnuteľností španielsky katastrálny úrad
v roku 2013 začal s novou aktivitou, ktorej cieľom je boj s daňovými únikmi pri 
zdaňovaní nehnuteľností a zlepšenie miestnych finančných podmienok. Táto 
iniciatíva si kladie za cieľ začleniť do katastra nehnuteľností zabudnuté stavby 
a nedeklarované úpravy (prístavby, renovácie a pod.) a pripísať im korešpon-
dujúcu cenu. Vlastník tak bude musieť zaplatiť daň zodpovedajúcu realite. Táto 
iniciatíva by mala byť ukončená v roku 2017 a ministerstvo financií pridelilo do 
rozpočtu španielskeho katastra nehnuteľností 40 mil. € na každý rok projektu. 
Druhá aktivita sa týka koordinácie medzi katastrom nehnuteľností a registra-
túrou práv k nehnuteľnostiam, pretože v Španielsku sa katastrom nehnuteľ-
ností zaoberajú dve samostatné inštitúcie. Na prekonanie doterajších problé-
mov a nezrovnalostí v koordinácii medzi týmito dvoma inštitúciami sa tvorí 
nový zákon, ktorý by mal vyriešiť daný stav. Pekka Halme z Národnej katastrál-
nej agentúry vo Fínsku hovoril o dôležitosti spájania jednotlivých organizácií, 
ktoré sa zaoberajú geodéziou a katastrom nehnuteľností. Vo Fínsku sú až tri – 
Národná katastrálna agentúra, Fínsky geodetický inštitút a Informačné cen-
trum ministerstva pôdohospodárstva a lesníctva. Projekt zlučovania začal vo 
februári 2014 a mal by byť ukončený v januári 2015. Cieľom má byť zefektív-
nenie práce vládnych úradov, zvýšenie kvality, zníženie nákladov a vyvinutie 
elektronických služieb.

Druhý deň bol rozdelený na tri sekcie. Prvá bola venovaná úlohe multiúče-
lového katastra nehnuteľností, geoinformačným systémom a priestorovým úda-
jom v prímorských politikách. Diskusie v tejto sekcii sa zúčastnili krajiny, kto-
rých súčasťou sú aj prímorské regióny. Z prezentácií vyplynulo, aké náročné
a dôležité je mapovanie a registrácia v prímorských oblastiach. Hranice medzi 
pevninou a morom sa totižto neustále menia. Pri každej väčšej búrke dochádza 
k malej zmene pobrežnej čiary, ktorú treba zamerať a zdokumentovať. Ide
o komplikovanú procedúru, ktorá je časovo a finančne veľmi náročná. Druhá, 
najväčšia sekcia, sa skladala z 9 prednášok týkajúcich sa súčasného stavu katas-
tra nehnuteľností, dosiahnutej úrovne katastrálnych systémov vzťahujúcich sa 
na dokument „Kataster 2014“ a vízie na najbližších 20 rokov. Mala tu zastúpenie 
aj Slovenská republika (SR), ktorá prezentovala víziu s názvom „From Cadastre 
2014 to Cadastre 2034 – The Slovak Republic Perspective“. Prezentácia bola roz-
delená na dve časti. Prvá sa zaoberala posúdením dosiahnutého stavu katastra 
nehnuteľností v SR z pohľadu dokumentu „Kataster 2014“, ktoré obsahovalo 
stanovisko SR k 6 vyhláseniam, ako by mal kataster nehnuteľností vyzerať v roku 
2014. Druhá časť bola zameraná na smerovanie rozvoja katastrálneho systému 
v SR, aj katastra nehnuteľností v rámci Európy. Vyzdvihnutá bola hlavne dôle-
žitosť prepojenia informačných systémov v rámci krajiny, ako aj medzi jednot-
livými štátmi, homogenizácia katastrálnych systémov, modernizácia vzdelá-
vania v katastrálnej oblasti, ako aj väčšia spolupráca so súkromným sektorom. 
Prezentácia bola prijatá pozitívne, hlavne časť o politickej a ekonomickej sta-
bilite, kde viaceré členské krajiny vyjadrili súhlasný názor so stanoviskom SR. 
Okrem prezentácie bola poskytnutá aj rozsiahla štúdia k danej téme, ktorej 
autormi sú Imrich Horňanský a Erik Ondrejička z Úradu geodézie, kartografie
a katastra SR.

Spoločnou črtou prezentácií bolo uvedomenie si dôležitosti prepojenia katas-
trálnych informačných systémov s ostatnými informačnými systémami v rámci 
krajiny a následné prepojenie katastrálnych systémov medzi členskými krajinami 
EÚ. Rovnako dôležitá je aj technická stránka, kde sa kládol dôraz na aktualizá-
ciu a prístup do systému v reálnom čase. Vo viacerých krajinách, kde je kataster 
nehnuteľností spravovaný v dvoch (prípadne viacerých) organizáciách, sa vyvíja 
snaha o zjednotenie týchto inštitúcií. Okrajovo sa hovorilo aj o 3D katastri ne-
hnuteľností. Martin Salzmann z Holandska vyjadril názor, že 3D kataster je ne-
vyhnutnosť, keďže aj svet je 3D.

V rámci druhej sekcie odznelo aj vystúpenie Jürga Kaufmanna a Daniela Steudlera 
(obr. 4), hlavných autorov legendárnej štúdie „Kataster 2014 – vízia pre bu-
dúci katastrálny systém“. D. Steudler hovoril nielen o úspešnom naplnení štúdie
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Obr.1 Účastníci valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie EuroGeographics
2014
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renosti a transparentnosti údajov (open data) a vydali Chartu G8 o otvorených 
údajoch. Od roku 2005, keď boli zverejnené „google maps“, je nepretržite pria-
mo k dispozícii množstvo priestorových informácií, ktoré sa ale kvalitou, pres-
nosťou a spoľahlivosťou líšia. Do zberu priestorových informácií sa zapája stále 
viac ľudí (crowd-sourcing). Budúcnosť národných mapovacích a katastrálnych 
inštitúcií bude závisieť od ich schopnosti preberať údaje z privátnych zdrojov do 
údajov verejnej správy. Preto bude potrebné vytvoriť mechanizmy na kon-
trolu kvality a štandardy na preberanie údajov a ich autorizáciu.

Prezidentka asociácie EuroGeographics Ingrid Vanden Berghe vo svojej pre-
zentácii upozornila, že pod vplyvom týchto okolností sa dá očakávať zmena 
pozície národných mapovacích a katastrálnych inštitúcií z výhradného produ-
centa údajov na tzv. brokera – sprostredkovateľa, ktorý bude údaje získavať
z rôznych zdrojov a tieto vzájomne spájať, avšak s dôrazom na kvalitu svojich 
produktov. Napriek tomu zostane úlohou národných mapovacích a katastrálnych
inštitúcií zabezpečovať spoľahlivé, autorizované a aktuálne údaje pre činnosti 
štátu.

O vplyve spoločnosti na budúcnosť katastra hovoril Fridolin Wicki zo švaj-
čiarskeho Swisstopo. Predstavil diskusný dokument, ktorého cieľom bolo po-
ukázať na trendy, ktoré v súčasnosti ovplyvňujú kataster a podnietiť diskusiu
o budúcom smerovaní katastra. Hovoril o tom, ako zmena technológií ovplyv-
ňuje aj požiadavky občanov na údaje. Budúcnosť katastra je ovplyvnená:
•    mobilnými smart zariadeniami s možnosťou ich lokalizácie,
•    technologickými možnosťami zbierať a uchovávať veľké objemy údajov, tzv. 
       big data,
•    statický kataster nehnuteľností sa bude meniť na dynamický (4D) s histó-
       riou zmien,
•    občania pospájaní sociálnymi sieťami sa stanú spolutvorcami pridanej hod-
       noty (crowd-sourcing) – občania sa stávajú geomatikmi,
•     údaje z rôznych zdrojov uložené v cloude sa budú navzájom prepájať (linked
       data).

V rámci sekcie regionálna spolupráca boli prezentované spoločné aktivity 
severských štátov, západobalkánskych štátov, ale aj služby Copernicus, pre ktoré 
sú dôležité nielen údaje získané zo satelitov, ale aj referenčné priestorové údaje 
vytvárané národnými mapovacími a katastrálnymi inštitúciami. Generálna ria-
diteľka holandského úradu Kadaster Dorine Burmanje prezentovala projekt 
Európsky lokalizačný rámec (ELF). Týmto projektom bude vytvorená technická 
infraštruktúra na poskytovanie interoperabilných, harmonizovaných a oficiál-
nych referenčných priestorových údajov národných mapovacích a katastrálnych 
inštitúcií. V súčasnosti je do projektu zahrnutých 14 krajín, avšak do roku 2017 
by mal ELF obsahovať údaje zo všetkých európskych národných mapovacích a ka-
tastrálnych inštitúcií.

Na záver členovia EuroGeographics schválili na rok 2015 operačný plán, 
rozpočet a členské príspevky. Taktiež zvolili troch nových členov riadiaceho vý-
boru asociácie (obr. 2) a na ďalšie dvojročné obdobie potvrdili v pozícii pre-
zidentky EuroGeographics I. Vanden Berghe, generálnu riaditeľku belgického 
Štátneho geografického inštitútu.

V dňoch 29. a 30. 9. 2014 sa konalo v hlavnom meste Moldavska, v Kišiňove, 
valné zhromaždenie asociácie EuroGeographics. Každoročne sa na jesennom 
valnom zhromaždení schádzajú najvyšší zástupcovia členských organizácií, 
ktorých je v súčasnosti 61 zo 46 európskych krajín. Tohtoročného stretnutia 
sa zúčastnilo 141 delegátov zo 41 krajín (obr.1). 

Úvodnú reč predniesli štátny sekretár Viktor Bodiu a generálny riaditeľ Úra-
du pozemkových vzťahov a katastra Anatolij Ghilas. Hostiteľská krajina v tom-
to roku oslavuje 20. výročie založenia Úradu pozemkových vzťahov a katastra, 
preto generálny riaditeľ vo svojom vystúpení zhrnul výsledky za celé obdobie 
existencie úradu. Úrad je podriadený priamo vláde a zaoberá sa problematikou 
geodézie, mapovania, geoinformatiky, katastra nehnuteľností, oceňovania ne-
hnuteľností a ochrany pôdy pred eróziou. Kataster nehnuteľností v Moldavsku 
je samofinancovaný len z vybraných poplatkov od klientov. V katastri nehnu-
teľností sa eviduje katastrálna mapa, právne vzťahy k nehnuteľnostiam, ale aj 
cena nehnuteľností. V nedávnej dobe bol zavedený systém oceňovania nehnu-
teľností na daňové účely podľa jednotnej metodiky. Údaje katastra nehnuteľ-
ností sú k dispozícii prostredníctvom portálu s voľným aj registrovaným prí-
stupom. Na určovanie polohy slúži sieť referenčných staníc na prijímanie sig-
nálov globálnych navigačných satelitných systémov s označením MOLDPOS.

Valné zhromaždenie EuroGeographics sa tento rok nieslo okrem svojej tra-
dičnej agendy v znamení týchto kľúčových tém:
•   očakávania spoločnosti sa menia; národné mapovacie a katastrálne inšti-
       túcie na ne budú musieť reagovať,
•    finančné, technické a organizačné zmeny poskytujú nové príležitosti a vý-
       zvy pre národné mapovacie a katastrálne inštitúcie.

V kľúčovej prezentácii poskytla bývalá generálna riaditeľka Ordnance Sur-
vey z Veľkej Británie Vanessa Lawrence pohľad na aktivity národných mapova-
cích a katastrálnych inštitúcií v budúcnosti z európskej perspektívy. Poukázala 
na meniacu sa situáciu v oblasti tvorby a aj využívania priestorových informácií 
v poslednom období, čo môže v blízkej budúcnosti veľmi ovplyvniť postavenie 
národných mapovacích a katastrálnych inštitúcií. Vzhľadom na mobilné zariade-
nia sú dnes priestorové informácie využívané takmer každým človekom. Ra-
pídnym rozvojom technológií v posledných 5 až 10 rokoch informácie nadobú-
dajú stále rastúcu dôležitosť. Čím sú informácie kvalitnejšie, tým lepšie je možné 
vykonávať na ich podklade presné a včasné rozhodnutia, čo je dôležité najmä
v krízových situáciách. Obyvatelia očakávajú služby verejnej správy prístupné
v režime 24/7, v reálnom čase. Až 95 % informácií verejnej správy má pries-
torový aspekt. Presné priestorové informácie sú podkladom na prepájanie infor-
mácií (linked data). Používaním senzorov sa získavajú veľké objemy údajov
v krátkom čase. Manažovanie a poskytovanie veľkého objemu údajov si bude 
vyžadovať významné investície do infraštruktúry a softvéru, preto budúcnosť 
je v cloud computingu. V roku 2013 štáty G8 znovu potvrdili snahu po otvo-

Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ



Obr. 2 Výkonný riaditeľ EuroGeographics Dave Lovell
pri predstavovaní kandidátov riadiaceho výboru

Obr. 1 Müllerova mapa Čech z roku 1720 v úvodní části
výstavního prostoru

Obr. 2 Plán města Litoměřic a reklamy

Výstava Litoměřicko na starých 
mapách

MAPY A ATLASY
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střední Evropě, originální ručně kreslený plán města Litoměřic z let 1840 až 
1850, mapy a plány bitvy u Lovosic zachycující rozmístění vojsk při bitvě u Lovo-
sic v roce 1756 včetně popisu rozmístění vojsk i vyjmenování velících důstojní-
ků, Poštovní mapa Království českého z roku 1802 vydaná K. Widtmannem
v Praze (přibližné měřítko 1 : 900 000) s poštovními trasami a četností doru-
čování, mapa okresního hejtmanství a soudního okresu Litoměřice z roku 1851 
doplněná tabulkami s počty obyvatel v jednotlivých obcích (přibližné měřítko 
1 : 61 000), originál plánu města Litoměřic z roku 1726 od Johanna Glocksper-
gera (přibližné měřítko 1 : 2400) nebo podrobný plán Litoměřic z roku 1788 od 
neznámého autora doplněný urbanistickými detaily (přibližné měřítko 1 : 1300).

Druhá část výstavy obsahující mapy od druhé poloviny 19. století až po novo-
dobé mapy ukázala návštěvníkům další tematicky zajímavé mapy, jako například 
asanační plán města Litoměřic z let 1953 a 1954, zachycující dobový pohled na 
hodnotu a kvalitu zástavby (měřítko 1 : 2000), plán města Litoměřic z let 1918 
až 1938 (měřítko 1 : 7000) doplněný reklamní plochou (obr. 2 dole) a přesné 
vojenské mapy (mapy z III. vojenského mapování – měřítko 1 : 75 000 a mapy 
Generálního štábu Československé lidové armády – měřítko 1 : 25 000).

Výstava nabídla i rozmanité mapy pro turisty, jako například kruhovou pano-
ramatickou mapu výhledu z Milešovky z počátku 20. století nebo turistické 
mapy Českého středohoří (v měřítkách 1 : 150 000, 1 : 100 000 a 1 : 75 000), 
populární skládací mapu toku Labe z let 1874 až 1890 – orientační pomůcku 
pro plavby po Labi. Zastoupení měly i četné geologické mapy, jako například 
Českého středohoří z roku 1924 (měřítko 1 : 100 000) od jednoho z nejvý-
znamnějších světových vulkanologů Josefa Emanuela Hibsche (rodáka z Čes-
kého středohoří).

Tohtoročné valné zhromaždenie naznačilo, že pozícia národných mapova-
cích a katastrálnych inštitúcií sa bude vplyvom rozvoja technológií postupne 
meniť. Odzneli podnetné príspevky, z ktorých si každá krajina môže vybrať do 
svojich strategických zámerov to, čo zodpovedá spoločenskej požiadavke prí-
slušnej krajiny.

Ing. Katarína Leitmannová,
ÚGKK SR,

foto: Patrícia Sokáčová,
EuroGeographics

V Oblastním muzeu v Litoměřicích sídlícím v původní gotické, renesančně pře-
stavěné radnici se ve dnech 7. 8. až 26. 10. 2014 konala výstava Litoměřicko na 
starých mapách. V prostorách muzea se stálou expozicí o historii města a ukáz-
kou archeologických nálezů a geologických poměrů litoměřické oblasti byla ve dvou 
místnostech prezentována mapová tvorba zachycující Litoměřice a blízké okolí.

Vystavené exponáty byly zapůjčeny ze sbírek Státního oblastního archivu
v Litoměřicích, Biskupství litoměřického a Muzea města Ústí nad Labem.

Vernisáž výstavy proběhla 7. 8. 2014 za účasti ředitele Oblastního muzea 
Mgr. Tomáše Wiesnera a kurátorů výstavy Mgr. Daniely Linkové a Mgr. Karla 
Nepraše.

Na úvod výstavy byl na dvou panelech obecně zhodnocen význam map jako 
produktu sloužícího nejen k orientaci v krajině, ale též jako zdroj poznání sou-
vislostí z hlediska hospodářského, vojenského, kulturního i politického. Staré 
mapy nám v současnosti slouží nejen jako sběratelský materiál, ale především 
nám napomáhají k pochopení souvislostí vývoje nejen krajiny, ale i lidské spo-
lečnosti. Na panelech dále byly ukázky stěžejních mapových děl území České 
republiky.

V první části výstavy byly ukázky map z období od 16. století do poloviny 
19. století, jímž dominovala rozměrná novodobá reprodukce originální Müllerovy 
mapy Čech z roku 1720 (přibližné měřítko 1 : 132 000, obr. 1), zobrazující nejen 
města a větší obce, ale i většinu menších sídel. Nelze opomenout ukázku re-
centní kopie dobře známé a unikátní Klaudyánovy mapy Čech z roku 1518,
s bohatým výtvarným zpracováním a orientací mapy k jihu (přibližné měřítko 
1 : 132 000). Dále zde byly prezentovány mapy zajímavé svým obsahem i zpra-
cováním, jako například Jezuitská mapa střední Evropy z roku 1740 od Matt-
häuse Seuttera zobrazující rozdělení Tovaryšstva Ježíšova jezuitského řádu ve 
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Obr. 3 Část plastické mapy Českého středohoří

Obr. 4 Žáci 3. A Základní školy Havlíčkova v Litoměřicích
při tvorbě nových mapových značek (na pozadí

administrativní mapa okresu Litoměřice z roku 1892)

Zpráva o projektu POPRAR
operačního programu „Vzdělání
pro konkurenceschopnost“

ZPRÁVY ZE ŠKOL
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Výstava byla cenným průřezem mapové tvorby několika století zaměřeným 
na litoměřický region, na kterém bylo možné pozorovat vývoj zobrazování, ře-
meslného zpracování a možnosti využití map, za což je potřeba poděkovat kurá-
torům výstavy i spolupracujícím institucím.

Petr Mach,
Zeměměřický úřad

Celkový rámec projektu
V rámci operačních programů (OP) v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy České republiky (ČR), které byly postupně otevírány v programovém ob-
dobí  2007–2013 a na kterých se finančně podílela Evropská unie prostřed-
nictvím Evropského sociálního fondu, byl vypsán OP Vzdělání pro konkurence-
schopnost (VK). Jeho součástí bylo mimo jiné i terciární vzdělání, výzkum a vý-
voj pro vysokoškolské studenty. Jed-
ním z prioritních témat tohoto pro-
gramu bylo navrhování a zavádění
reforem systémů vzdělávání a odbor-
né přípravy, například vytvořením
nových odborných předmětů, jejich začleněním do výuky s důrazem na propojení 
do reálné praxe, a to nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Cílem příspěvku je podrobněji přiblížit jeden z konkrétních projektů, který 
byl realizován Mendelovou univerzitou Brno – MENDELU (příjemce finanční 
podpory z OPVK) za účasti několika partnerů. Konkrétně se jednalo o projekt 
s názvem „Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním 
rozvoji“, ve zkratce POPRAR – Practical competences for project activities in 
the regional development. 

Skutečnosti zde uvedené vycházejí z pohledu a zkušeností jednoho z part-
nerů projektu, projekční a inženýrské firmy ŠINDLAR, s. r. o., z Hradce Králové, 
která je zaměřena zejména na problematiku staveb vodního hospodářství a kra-
jinného inženýrství. Na projektu se kromě MENDELU podíleli další partneři, a to 
Univerzita Palackého v Olomouci a Česká technologická platforma lesního hos-
podářství a navazujících průmyslových odvětví Brno. 

ŠINDLAR, s. r. o., je středně velká firma (www.sindlar.cz) zabývající se zpra-
cováním dokumentů a všech stupňů projektových dokumentací, které mají vztah 
k vodě a k životnímu prostředí, což svým charakterem odpovídá odbornému 
zaměření nositele projektu. Nejvíce studentů, kteří se v průběhu tří let projektu 
zúčastnili, byli zaměřením „krajináři“.
Účast studentů při řešení domácích témat
V rámci snahy o reformu a o přiblížení vzdělávacího procesu praxi přicházeli do 
firmy ve skupinách studenti, aby se seznámily s organizační strukturou pro-
jekční firmy, s jejím fungováním při zpracování konkrétních obchodních zaká-
zek, s členěním, rozsahem a formou zpracování jednotlivých typů projektů. Stu-
denti se účastnili i projednávání navrhovaných řešení se zástupci obcí a s ob-
čany, vlastníky i dotčenými orgány státní správy. Jednalo se o čtyři skupiny po 
20 až 30 studentech, kteří byli vždy na dva týdny plně zapojeni do pracovního 
kolektivu ve firmě. Nejčastěji se studenti podíleli na terénním průzkumu v lokali-
tách rozpracovaných projektů, na sběru dostupných dat, na geodetickém zamě-
ření řešených území a objektů, při provádění různých výpočtů (eroze, výpočty ná-
vrhových průtoků, průběh hladiny, vymezení zatápěných území, stanovení zrni-
tosti splavenin z toků, práce s geografickým informačním systémem, zpracování 
výkazů výměr apod.). Současně byli studenti proškoleni z hlediska bezpečnosti při 
práci a dále absolvovali řadu odborně zaměřených přednášek firemních specia-
listů (suché poldry, dřevo v tocích, přírodě blízká protipovodňová opatření apod.).

Z dalších map byly zastoupeny „účelové“ mapy, jako například Národnostní 
mapa severozápadních Čech z roku 1908 od J. Šubrta a V. Hoška s informacemi 
o procentuálním zastoupení Čechů v oblasti dle skutečných poměrů (a nikoliv dle 
nesprávně prováděného úředního sčítání v roce 1900), mapy stabilního katas-
tru, jejichž hlavním cílem bylo získávání kvalitních podkladů pro pozemkovou 
daň (měřítko 1 : 2880), které byly natolik kvalitní, že z nich vznikaly další mapy 
jako plány měst, vodohospodářské mapy z období let 1870 až 1900 a mnohé 
jiné. Zajímavostí byla také ukázka plastické mapy Českého středohoří a při-
lehlých oblastí z 1. poloviny 20. století od neznámého autora vytvořená po-
stupným lepením vrstev kartonu (obr. 3).

Součástí výstavy byl i doprovodný program v podobě výletů do okolí Lito-
měřic, komentovaná prohlídka výstavy i četné návštěvy školních a předškolních 
skupin, pro něž byl kromě prohlídky výstavy připraven i program (obr. 4).

MAPY A ATLASY



Obr. 1 Pasportizace koryta řeky Huallaga a mostů
ve městě Huánuco

Obr. 2 Geodetické zaměření prostoru skládky
komunálního odpadu u města Huánuco 
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žuje dřevo a zemědělské produkty z Amazonie a spotřební zboží a pohonné 
hmoty z Limy). V rámci řešení této problematiky studenti měřili (v půlročních 
odstupech) hustotu dopravy. Další studenty řešené téma bylo nakládání s komu-
nálními odpady a způsob jejich ukládání na skládku, která se nachází vysoko na 
svahu nad městem a hrozí kontaminací podzemních vod. Součástí této práce 
bylo geodetické zaměření skládky (obr. 2), dokumentování jejího rozšiřování 
(vždy po půl roce) a technický návrh jak situaci řešit (odvedení povrchových vod, 
těsnění podloží skládky a stanovení provozního řádu).

S výsledky uvedených prací byla seznámena Regionální vláda v Huánucu
a místní univerzita, proběhlo i osobní setkání studentů s prezidentem regionu.
Severovýchodně od města, vysoko v Andách, se studenti podíleli na průzkumu 
využitelnosti energetického potenciálu několika řek, stanovením předpoklá-
daného odtoku z jejich povodí a porovnáním s konkrétními průtoky v místech 
vybraných profilů (obr. 3). Pohyb a nezbytné pracovní úkony ve velkých nad-
mořských výškách, v chladnu a v náročném terénu strmých svahů nad hlubo-
kými údolími vyžadovaly značnou odolnost a soustředění.

Další z center, v jehož okolí se studenti pohybovali, bylo město Tingo María, 
donedávna spojované s kokou a s kokainem. Výraznou podporu pro naše spo-

Šíře problematiky, na jejímž řešení se studenti podíleli, je nejlépe patrná
z toho, že v průběhu tří let spolupracovali na zpracování zhruba padesáti firem-
ních zakázek. Části připravené studenty byly ve většině případů přímo začle-
něny do projektů, současně s tím studenti vytvořili samostatné „prezentační 
dokumenty“ charakterizující jejich práci. S těmito materiály se lze podrobně 
seznámit na www.poprar.eu.

Zde je výběr některých z nich:
•    Studie odtokových poměrů v katastrálním území (k. ú.) Štíty Hamerské – pod-

klady pro komplexní pozemkové úpravy;
•    Rekonstrukce a revitalizace Velkého liběšického rybníka – geodetické zamě-

ření, návrh revitalizačních opatření;
•   Studie odtokových poměrů v k. ú. Hřiště – podklady pro komplexní pozem-

kové úpravy;
•   Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zderaz – terénní průzkum, rozbor

a analýza současného stavu území; 
•  Studie odtokových poměrů v Lhotce u České Třebové – výpočty odtoku,

geodetické zaměření;
•    PBPO Chomutice – podklady pro kácení dřevin, fotodokumentace; 
•    Olšany u Prostějova – Přírodě blízká a technická protipovodňová opatření 

na vodním toku Blata – studie proveditelnosti – jednání s vlastníky dotče-
ných pozemků;

•    Poldr Žichlínek – monitorovací zpráva, zaměření části toku, fytocenologie;
•     Digitální modely terénu vodních toků – podklady pro matematické mode-

lování revitalizačních opatření za využití dřevní hmoty;
•     Ředický potok – studie proveditelnosti protipovodňových opatření v Dolních

Ředicích – geodetické zaměření, analýza územně plánovacích podkladů;
•    Geomorfologie vodních toků – GIS operátor při zpracování dat;
•    Libchavy – posouzení lokality z hlediska výstavby malé vodní nádrže;
•    Třebůvka, Moravičany – posouzení vývoje koryta Třebůvky 2 roky po dokon-

čení stavby;
•     Hydromorfologický vývoj Spojené Orlice a jeho vliv na koncepci ochrany a ob-

novy přirozených a přírodě blízkých říčních a nivních biotopů – terénní prů-
zkumy;

•    Retenční nádrž Žireč, aktualizace DUŘ – podklady pro kácení dřevin; 
•    Kanalizace Machov – měření pro domovní přípojky.
Zahraniční část projektu
Souběžně s účastí na českých projektech získali studenti obecné informace o pří-
rodních podmínkách, organizační struktuře státu, ekonomice a problémech v ob-
lasti životního prostředí v Peru. Všeobecné informace jim v rámci 14denního cyklu 
přednášek na MENDELU přednesli pedagogové z univerzity v Tingo María, dále 
peruánský ředitel pobočky SINDLAR PERÚ S. A. C. a firemní odborní lektoři, kteří 
v Peru působí. Tyto informace, spolu s detailnějšími podklady z konkrétních pe-
ruánských lokalit, mohli studenti využít při přípravě na pracovní výjezd do Peru, 
kterého se vždy účastnila polovina účastníků odborné praxe z Hradce Králové.

V Peru zamířili studenti na dvě vzdálené lokality. Skupina pod vedením lek-
torů z MENDELU do oblasti Villa Rica, kde se zabývali místním ekosystémem 
horského lesa a jeho vlivem na produkci kávy.

Skupina vedená lektory z firmy odjela do severnější oblasti mezi městy 
Huánuco, Tingo María a Pucallpa. Tyto lokality se vyznačují velkou geografickou 
rozmanitostí. Huánuco leží v nadmořské výšce okolo 2 000 m v suché oblasti
s malým podílem lesů, kde ale okolní hřebeny And dosahují výšky až 4 000 m 
nad mořem. Tingo María se nachází na okraji Amazonie v nadmořské výšce
650 m, okolní krajinu pokrývají zbytky vlhkých horských lesů. A konečně 
Pucallpa je hluboko v Amazonii, bohužel se jedná o převážně odlesněné území 
bývalého deštného nížinného lesa (160 m nad mořem). Studenti prováděli 
měření, průzkumy a technické návrhy ve všech těchto typech krajiny.

Přímo v hlavním městě regionu (Huánuco) se zabývali pasportizací koryta 
řeky Huallaga, která spočívala v popisu druhů opevnění a stavu břehů, určení 
míst, kde lze předpokládat zatápění okolního území. Současně byly dokumen-
továny jednotlivé silniční mosty ve městě (obr. 1). Dalším úkolem bylo posou-
zení prostorových možností vybudování silničního obchvatu města, neboť přes 
Huánuco prochází jedna z nejdůležitějších pozemních komunikací spojujících 
Limu s Amazonií a lze předpokládat prudký nárůst dopravy (z materiálů převa-
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Obr. 3 Stanovení velikosti průtoku metodou měření koncentrace
soli přidané do vody na jednom z přítoků Horního Maraňonu

Obr. 4 V lokalitě Tunel Carpish ustupuje cenný horský mlžný les
polím s hortensiemi

Dne 11. 10. 2014 zemřel v úctyhod-
ném věku – půl roku po svých de-
vadesátých narozeninách – Dimitrij 
Gebauer. Poslední rozloučení se ko-
nalo ve smuteční obřadní síni v Čes-
kém Brodě.

Narodil se 13. 3. 1924 ve Škvorci, 
okres Praha-východ. V resortu praco-
coval od roku 1942, kdy nastoupil jako 
měřický pomocník do Triangulační kan-
celáře ministerstva financí. Postupně 
pracoval jako technik, vedoucí čety, od-
dílu, provozu a zástupce technicko-vý-
robního náměstka, získal tak bohatou 

Zemřel Dimitrij Gebauer

NEKROLOGY
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Závěrečné hodnocení projektu
Tento článek neumožňuje podrobnější výčet dalších studentských aktivit v Peru. 
Celkový počet témat, kterými se studenti postupně zabývali, byl téměř dvacet. 
Všechny uvedené činnosti a výsledky byly popsány v závěrečných zprávách, 
které jsou včetně výkresů a fotodokumentace dostupné na stránce projektu 
www.poprar.eu.

Z pohledu zainteresovaného partnera, který podniká v oblasti vodního hos-
podářství a tvorby krajiny jak v ČR, tak v Peru, ale i podle reakcí studentů byl 
celý projekt úspěšný a přínosný, studentům dal příležitost nahlédnout do ne 
vždy jednoduchých podmínek pro podnikání a fungování projekční firmy. Sou-
časně umožnil seznámit se s krásnou zemí jakou je Peru, ale i s místními ob-
tížnými životními a pracovními podmínkami. To vše lze považovat za jeden
z vkladů pro jejich budoucí profesní život i pro zvýšení jejich konkurenceschop-
nosti na pracovním trhu.

Ing. Petr Starý a kolektiv,
ŠINDLAR, s. r. o., Hradec Králové

měřickou praxi v základních geodetických sítích i ve vedoucích funkcích. Při 
zaměstnání vystudoval Střední průmyslovou školu zeměměřickou. Měl vždy 
přirozenou autoritu a moudrost, i proto byl v roce 1976 jmenován ředitelem 
Geodetického ústavu, n. p., Praha (GÚ). Úspěšně se zhostil sloučení dvou re-
sortních podniků – GÚ a Kartografie, n. p., Praha, takže od 1. 1. 1983 vznikl 
Geodetický a kartografický podnik, n. p., Praha (GKP), předchůdce Zeměměřic-
kého úřadu. Ředitelem GKP byl pak až do odchodu do důchodu v roce 1987. 

Za deset let, kdy byl D. Gebauer ředitelem resortních podniků, se významně 
zvýšila prestiž jejich zaměstnanců. Podíleli se mj. na modernizaci trigonomet-
rické a astronomicko-geodetické sítě, zaměření přesných lokálních poloho-
vých a výškových sítí na řadě míst Československa, v poddolovaných oblas-
tech i pro pražské metro, a na zaměření sítě mezinárodních opakovaných nive-
lací. Významný rozvoj a modernizace výpočetního střediska s centrálním vede-
ním evidence nemovitostí i katastrálních map v digitální formě byly kvalitním 
základem pro další rozvoj a vznik současného katastru nemovitostí. Úspěšně
se rozvíjela i mapová tvorba, a to nejen základní mapy středních měřítek, ale
i tvorba map pro školy i veřejnost. V té době došlo i zásluhou D. Gebauera k řadě 
velmi úspěšných zahraničních expedic českých zeměměřičů, např. na stavbu 
transsaharské dálnice, do Libye a Iráku.

Jeho pracovní a společenská činnost (byl řadu let členem MNV ve svém 
bydlišti ve Škvorci) byla oceněna propůjčením titulu „Nejlepší pracovník re-
sortu“ a státních vyznamenání „Za vynikající práci“ a „Za zásluhy o výstavbu“.

Při smutečním obřadu zaznělo, že Dimitrij Gebauer byl člověk s velkým 
srdcem, čest jeho památce.

lečné působení v této oblasti nám poskytovala pravidelně místní univerzita. Ze 
studentských aktivit lze uvést zejména sledování vývoje odlesňování v lokalitě 
Tunel Carpish (obr. 4), kde dochází k intenzivnímu kácení velmi cenného hor-
ského mlžného lesa a v jeho proměnu na strmá políčka na pěstování hortensií 
na řez. Tento nevratný proces vede, v oblasti velmi bohaté na srážky, ke vzniku 
intenzivní eroze a degradace půd. Dále studenti posuzovali prostorové mož-
nosti rozvoje města s cílem stanovit zásady pro územní plán, a to s využitím 
družicových snímků a prostřednictvím ze země provedeného průzkumu. Bohu-
žel, neřízené zastavování pozemků v těchto místech je tak rychlé, že je velmi 
obtížné vývoj ovlivnit novými návrhy na zpracování územního plánu.

Město Pucallpa se nachází necelých 100 km od hranice s Brazílií, ale na dlou-
hém úseku státní hranice neexistuje žádné silniční spojení mezi oběma státy.
V bezprostřední blízkosti města protéká velká řeka Ucayali, jeden z hlavních 
toků, který společně s Huallagou a Maraňonem vytváří Amazonku. Studenti 
se všech těchto tří řek při svých průzkumech nějak „dotkli“. Ucayali, která zde 
má šířku 700 až 1 000 m, se v úseku okolo Pucallpy chová velmi dynamicky, 
polohu koryta může v některých místech změnit v průběhu jediného roku až
o stovky metrů. Morfologické změny, které tím vyvolává, předčí vše, co světové 
řeky dokáží. To úzce souvisí s vývojem jezera Yarinacocha, které se nachází 
severně v bezprostřední blízkosti Pucallpy. Jezero je za vysoké hladiny v Ucayali 
pravidelně protékáno vodou, v cyklech, které odpovídají vodnému a suchému 
období, se jezero postupně zanáší sedimenty. Předmětem průzkumu, na kterém 
se studenti podíleli, byly analýzy vody v jezeře, odběry vzorků a stanovení zrni-
tosti sedimentů, průzkum vlivu okolního osídlení na znečištění jezera a fotogra-
fické dokumentování prostoru v obdobích s nízkou i vysokou hladinou. S jeze-
rem nesouvisejícím tématem bylo posouzení dvou lokalit z hlediska možnosti 
výstavby malé průmyslové zóny.
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