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Celá Evropa a s ní i my prožíváme složité období zahájené
finanční krizí v roce 2008, po které následovaly poměrně
vážné ekonomické problémy, které vyúsťují v určitou dlouhodobější ekonomickou nestabilitu. Tyto jevy samozřejmě
mají nezanedbatelný vliv jak na soukromý zeměměřický
sektor, tak na veřejnou správu zeměměřictví a katastru
nemovitostí (KN) v České republice (ČR). Zakázek pro soukromý sektor je méně nejen vlivem útlumu realitního trhu
a nové výstavby, ale také vlivem úsporných opatření ve veřejném sektoru. Orgány veřejné správy snižují počty zaměstnanců a omezují výdaje na pozemkové úpravy, digitalizaci katastrálních map, do geografických informačních
systémů. Tato omezení jsou alespoň zčásti kompenzována
některými projekty spolufinancovanými z fondů Evropské
unie (EU), které však mají časové omezení a nebudou trvalého charakteru. Dnes je již zcela zjevné, že tento stav není
jen krátkodobým útlumem, ale spíše středně až dlouhodobým jevem a podle toho je třeba uzpůsobit naše reakce na
tuto situaci. Je dobré si připomenout, že historie zná různá
složitá období, která se podařilo vždy překonat a rozvíjet
zeměměřictví a KN tak, abychom dobře sloužili všem, kdo
naše služby a informace potřebují pro svoji práci. A tak
jsem přesvědčen, že i ty dnešní problémy mají svá pozitivní řešení, byť mohou být částečně bolestivé. Je však
třeba dívat se dopředu a hledat cesty, které vedou k poskytování širšího spektra služeb, a to takových, které mají pro
uživatele skutečné přínosy, neboť o takové služby bude
vždy zájem.
Státní správa zeměměřictví a katastru ČR je nepříznivě
ovlivňována potížemi české ekonomiky, realitního a hypotéčního trhu. Rozpočtové výdaje na zajištění našich úkolů
již nerostou, jako tomu bylo až do roku 2008, ale klesly
meziročně v roce 2010 o 7 %, v roce 2011 o 6 % a podle
zatím známého rozpočtu na rok 2012 o 2 %, ale s hrozbou
dalšího snížení.
Relativně příznivou okolností pro nás je skutečnost, že
vlivem poklesu aktivity na realitním a hypotéčním trhu ubylo

Předseda ČÚZK K. Večeře
přibližně 10 % návrhů na vklad práv do KN a realizace
některých úsporných opatření tak byla snazší. Díky tomu
dosud ekonomické problémy nijak zásadně neovlivnily
postup digitalizace katastrálních map. V roce 2009 bylo
dokončeno téměř 6 % katastrálních území (k. ú. - 763),
v roce 2010 to bylo 8,5 % (1106) a v roce 2011 jde také
o více než 1 000 k. ú., tedy cca 8 % z jejich celkového počtu,
a tím dosažení 60 % k. ú. s mapou v digitální formě. Jistě pozitivní je také stále rostoucí procento zájemců o informace
z KN, kteří užívají naše elektronické služby. Počet požadavků na informace z KN na přepážkách katastrálních úřadů (KÚ) poklesl na 1 mil. ročně, tedy na úroveň roku 1997
a představuje již jen 20 % z celkového počtu požadavků,
který stále roste, ale je uspokojován především elektronickými výpisy poskytovanými dálkovým přístupem.
Zatím se nám také stále daří naplňovat dlouhodobou koncepci zajišťování zeměměřických produktů a služeb ve ve-
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řejném zájmu, ať už jde o geodetické základy, základní geografickou databázi, ortofoto a výškopis ČR, státní mapové
dílo. Výrazné investice do této oblasti v minulých letech se
dnes projevují menší náročností na kapacity při současném
zvyšování kvalitativních parametrů včetně aktuálnosti. Sběr
dat pro nový výškopis ČR by měl být v roce 2012 dokončen a nové modely terénu i pokryvu budou přinášet užitek
v mnoha oblastech.
Vedle dobrých zpráv však jsou i zprávy horší. Kvalita výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN se nevyvíjí tak, jak bychom si asi všichni přáli. Inspektoři se setkávají příliš často s případy nekvalitních výsledků jak při
kontrole KÚ, zejména při digitalizaci katastrálních map, tak
při dohledu nad ověřováním výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Objevují se nejen nedostatky
v technické oblasti způsobené nedostatečnou kvalifikací pracovníků jak na úřadech, tak ve firmách, ale narážíme i na podvody spočívající třeba ve falšování podpisů vlastníků. Problémy jsou v oblasti zeměměřických činností při pozemkových
úpravách. Společným jmenovatelem těchto problémů s kvalitou některých výsledků zeměměřických činností vyhotovovaných v rámci veřejných zakázek jsou zcela nereálné ceny,
kterými se některé firmy podbízejí ve výběrových řízeních.
Hlavní léčebnou metodou na tyto problémy musí být důsledné vyžadování dodržování předpisů a odborných postupů ze
strany pozemkových úřadů za odborné pomoci pracovníků
zeměměřických a katastrálních orgánů. Kdo nabízí práce za
nereálné ceny, nesmí mít prostor pro šizení kvality výsledků.
V blízké době nás čeká mnoho změn. Malá novela zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem je toho jen velmi slabou předzvěstí a zásadní
změny nepřináší, spíše jen odstraňuje některé drobnější,
dlouhou dobu přetrvávající, problémy. Pozitivní na ní je
především zvýšení správního poplatku za přijetí návrhu na
vklad práva z 500 Kč na 1000 Kč od 1. 1. 2012. O tuto
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změnu jsme dlouho usilovali především proto, že dosavadní poplatek byl zřejmě nejnižší v celé EU a nepokrýval náklady, které stát s touto agendou má. To se nyní změní
a vznikne tak prostor pro financování požadavků, které
vyplynou pro katastr z nového občanského zákoníku a nového katastrálního zákona. Nový občanský zákoník již byl
schválen Poslaneckou sněmovnou a věcný záměr nového
katastrálního zákona projedná v lednu 2012 vláda ČR. KÚ
budou od roku 2014 nově zapisovat některá nová práva
k nemovitostem, zejména nájem a pacht. V KN by měly být
evidovány cenové údaje, jednak ceny pozemků v zastavěných územích stanovené obcemi pro účely daně z nemovitostí, a také ceny uvedené v kupních smlouvách. Diskuse se
vedou také ohledně evidence podzemních staveb se samostatným účelovým určením, které budou samostatnými
nemovitostmi. Zatím se nám zdá velmi obtížné takový záměr
realizovat, ale nelze vyloučit nějaké ustanovení s odloženou
účinností, které by k zavedení takové evidence v KN vedlo.
V roce 2012 by měly být zprovozněny základní registry
veřejné správy, na kterých se podílíme přípravou Registru
územní identifikace, adres a nemovitostí. Celý veřejný sektor se bude muset na základní registry připojit, což je jistě
další příležitost i pro firmy, které nechápou zeměměřictví
jen jako sběr a základní zpracování dat, ale poskytují i širokou škálu dalších geoinformatických služeb.
Doba, ve které žijeme, není jednoduchá. Nabízí nám však
i nové příležitosti, nové úkoly, jejichž zvládnutím můžeme
obhájit nebo i posunout své místo ve společnosti. Budeme
proto i v roce 2012 pokračovat v naplňování dlouhodobého
cíle, kterým je poskytování komplexních služeb pro trh
s nemovitostmi, veřejnou správu i další uživatele geoinformací s přiměřenými náklady. Budeme hledat cesty, jak se
k naplnění tohoto cíle zase o kousek přiblížit.
Do redakce došlo: 7. 12. 2011

Ing. Hedviga Májovská,
Úrad geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky
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Ako úlohu najvyššej dôležitosti v roku 2012 chápe Úrad
geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) Slovenskej republiky (SR) svoju ambíciu prispieť k zámeru vlády SR
prostredníctvom internetu garantovať občanom prístup ku
všetkým informáciám, ktorých zdrojom je verejná správa
a ktoré sú zo zákona verejne dostupné.
Potreby rezortu geodézie, kartografie a katastra SR sú
dané potrebami vývoja spoločnosti. Základnou úlohou
okrem rutinnej štandardnej činnosti je rozvoj a implementácia nových informačných technológií, nových metód merania zmien údajov katastra nehnuteľností (KN) a nového
programového vybavenia.
Dňom 1. 4. 2011 bola vyhlásená nová národná realizácia
súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete
katastrálnej (S-JTSK) označená ako JTSK03. Jej zavedenie
možno definovať ako založenie nových, nedeformovaných
geodetických základov, ktoré umožňujú vykonávať geodetické práce v nedeformovanom korektnom prostredí, s pres-

Predsedníčka ÚGKK SR H. Májovská
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nosťou posudzovanou absolútne ku geodetickému systému.
Súčasne umožňuje plne využívať nové racionálne a presné
spôsoby určovania a vytyčovania polohy s využitím technológií globálnych navigačných satelitných systémov.
Od počiatku prípravy zavedenia novej národnej realizácie
S-JTSK bola hlavným problémom jej aplikácia v KN, ktorá
si nutne vyžaduje úpravu – oddeformovanie katastrálnych
máp a ich následné spravovanie v novej realizácii JTSK03.
V nadväznosti na Koncepciu usporiadania pozemkového
vlastníctva v SR zabezpečoval ÚGKK SR práce na konaniach o obnove evidencie pôvodných pozemkov a právnych
vzťahov k nim aj v roku 2011. Od 1. 1. 2011 do 31. 8. 2011
ukončili katastrálne úrady, resp. správy katastra práce na
123 registroch obnovenej evidencie pozemkov (ROEP).
Od začiatku plnenia úlohy bolo z celkového počtu 2 324
ROEP, ktoré zabezpečuje ÚGKK SR, ukončených 1 603,
z toho 1 585 aj zapísaných do KN. V štádiu rozpracovania
je 691 ROEP.
Na základe uznesenia vlády SR č. 890 z 9. 12. 2009
bolo v roku 2011 zabezpečené začatie verejného obstarávania prác na ROEP v 188 katastrálnych územiach (k. ú.).
Na splnenie celej úlohy je ešte potrebné obstarať ROEP
vo zvyšných 19 k. ú. z harmonogramu na roky 2010 a 2011
a v 11 k. ú., kde došlo k odstúpeniu od zmlúv.
Rezort potrebuje na ukončenie ROEP do konca roka 2014
celkom 13,8 milióna €. Na pokrytie časti tejto sumy bude
potrebné zabezpečiť presun finančných prostriedkov z kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
na ÚGKK SR.
V oblasti geodetických základov sme sa v roku 2011
venovali predovšetkým zabezpečeniu kvality poskytovaných služieb aktívnych geodetických základov, t. j. SKPOS
(Slovenská priestorová observačná služba). Dôraz sa kládol
na pravidelný monitoring stability referenčných staníc a na
súlad realizácie Európskeho terestrického referenčného
systému 1989 (ETRS 89) s jeho platnou európskou verziou
ETRF2000. Úradným overovateľom na správach katastra
bola sprístupnená aplikácia na overenie, či geodet v určitom
čase využil v danej lokalite SKPOS. Na zjednotenie rôznych transformačných postupov medzi ETRS 89 a S-JTSK
bol daný k dispozícii transformačný portál, ktorý budeme
ďalej rozvíjať s ohľadom na rôzne vstupné formáty.
V oblasti legislatívy v uplynulom roku za najpodstatnejšie možno považovať schválenie dvoch vyhlášok ÚGKK
SR – č. 74/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška
č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady
(NR) SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) a vyhlášky č. 75/2011 Z. z., ktorou sa mení
a dopĺňa vyhláška č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.
ÚGKK SR má v rámci legislatívnych úloh vlády na rok
2012 naplánované ďalšie úlohy, a to vypracovať „legislatívny zámer“ na zníženie počtu katastrálnych úradov a následne správ katastra a predložiť na rokovanie vlády návrh
novely katastrálneho zákona, v ktorej budú zapracované
požiadavky vyplývajúce z ukončenia projektu Elektronické
služby (ES) KN. ÚGKK SR má však smelšie ambície – vypracovať úplne nový katastrálny zákon, ktorý bude nielen
vychádzať z potrieb projektu ESKN, ale zároveň sa bude
snažiť o komplexné riešenie problémov aplikačnej praxe.
Z tohto dôvodu bola vytvorená pracovná skupina, ktorej
členmi sú aj zástupcovia Generálnej prokuratúry SR a Ministerstva spravodlivosti SR, takže je predpoklad, že nový
katastrálny zákon umožní budovať moderný kataster, poskytujúci on-line služby pre všetkých jeho klientov.
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Zámery, ktoré si ÚGKK SR vytýčil na najbližšie obdobie,
možno zhrnúť do nasledujúcich bodov:
V oblasti plnenia Programového vyhlásenia vlády SR
• ukončenie spracovania ROEP a ich zápis do KN do konca
roka 2014,
• pozemkové úpravy
- vytvoriť predpoklady na prípravu, spracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav zabezpečením
participácie správ katastra,
- pri spracovaní projektov pozemkových úprav dosiahnuť
ako výsledok vektorovú katastrálnu mapu na celom k. ú.,
• dodržiavanie zákonom stanovených lehôt a iných lehôt
pri výkone štátnej správy,
• obnova katastrálneho operátu
- overiť pripravenú metodiku obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním na pilotných projektoch,
- vytvoriť predpoklady na postupnú realizáciu obnovy
katastrálneho operátu na celom území SR,
- zabezpečením digitalizácie máp KN vytvoriť predpoklady na ukončenie obnovy katastrálnych máp vyhotovením duplikátu platného stavu,
• posúdiť technické, právne a finančné možnosti zavedenia
3D katastra.
V oblasti realizácie projektu ESKN
• vytvorenie centrálneho systému KN, rezortnej elektronickej podateľne, centrálneho elektronického registratúrneho strediska,
• zavedenie elektronických služieb na úseku KN,
• zabezpečenie chodu informačného systému KN po realizácii projektu ESKN prostredníctvom technických a technologických prostriedkov,
• zabezpečenie spravovania KN po realizácii projektu
ESKN pracovnými kapacitami správ katastra a centrálneho systému KN.
V oblasti geodetických základov
• zabezpečiť uplatnenie realizácie JTSK03 v KN,
• zabezpečiť postupnú výmenu referenčných staníc.
V oblasti legislatívnej činnosti
• pripraviť legislatívne zmeny na realizáciu jednotlivých
koncepčných zámerov a zároveň zladiť ustanovenia
jednotlivých predpisov navzájom,
• v nadväznosti na legislatívne zmeny pripraviť a vydať
podrobnejšiu úpravu vo forme technických predpisov,
• prijať komplexnú legislatívnu úpravu KN vo forme nového
katastrálneho zákona, ktorý by zohľadnil elektronizáciu KN,
• spresniť ustanovenia po novele katastrálneho zákona vo
forme vyhlášky na jeho vykonanie,
• spravovací poriadok upraviť v súlade s elektronizáciou
KN a s katastrálnym konaním vykonaným elektronicky,
• zosúladiť ustanovenia zákona o geodézii a kartografii
s katastrálnym zákonom po jeho novele a spresniť ostatné ustanovenia,
• prijať nové ustanovenia a spresniť existujúce ustanovenia
po novele zákona o geodézii a kartografii vo forme vyhlášky,
• pripraviť a vydať nové technické predpisy z jednotlivých
oblastí koncepčných zámerov v nadväznosti na legislatívne zmeny, resp. novelizovať existujúce predpisy.
Prelom starého a nového roka je zvyčajne časom, keď
všetci bilancujú výsledky a úspechy končiaceho sa roka a vytyčujú si nové ciele. Zámery, ktoré si pre nasledujúci rok
stanovil vo svojom rezorte ÚGKK SR, sú vzájomne prepojené a ich realizáciou sa dosiahne výrazné zlepšenie služieb,
ktoré rezort poskytuje občanom aj podnikateľom.
Do redakcie došlo: 30. 11. 2011
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Využití dat z tvorby nového výškopisu
území České republiky metodou leteckého
laserového skenování při analýze
a mapování povodňových rizik
528.8:631:656.085.2

Ing. Radek Roub, Ph.D.1),
Ing. Tomáš Hejduk 1), 2),
RNDr. Pavel Novák 2),
1) katedra vodního hospodářství
a environmentálního modelování,
Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze,
2)
Výzkumný ústav meliorací
a ochrany půdy, v.v.i., Zbraslav

Abstrakt
Znalost míry povodňového nebezpečí patří k aktuálním problémům v celospolečenském měřítku. Směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2007/60/ES (povodňová směrnice) ukládá členským státům vytvořit plány pro zvládání povodňových
událostí a stanovuje pevné termíny dílčích kroků řešení. K analýze a mapování povodňových rizik slouží simulace 1D a 2D
hydrodynamických modelů, které poskytují detailní představu o působení povodně v konkrétním terénu. Reálnost a kvalita
modelování povodňových jevů a stavů s využitím hydrodynamických modelů určují vstupní data pro tvorbu výpočetní geometrie
vodního toku. Ověření a prezentace vhodnosti použití výškopisných dat získaných metodou leteckého laserového skenování
realizovaného ve spolupráci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního s Ministerstvem obrany ČR.
Use of Data from the New Elevation Model of the Czech Republic Gained by Airborne Laser Scanning
for Analysis and Mapping of Flood Risks
Summary
Knowledge of the extent of flood risks is one of the current problems in a wide-societal scale. Directive 2007/60/EC of the
European Parliament and Council (Flood Directive) delegated Member States to create plans for managing of flood
events and fixed the terms of their step-by-step completing. For analysis and mapping of flood risks the simulation of
1D and 2D hydrodynamic models is used that provides a detailed picture of the flood effect in a particular field. Realistic
and high quality results of computer flood modelling are significantly dependant on the quality of source terrain data.
Evaluation and description of usability of new elevation data captured by airborne laser scanning technology provided
by the Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre in collaboration with the Ministry of Defence.
Keywords: digital elevation model, cloud of points, HEC – RAS, flood vulnerability, hazard matrix, flood plan
1. Úvod
Posuzování míry povodňového nebezpečí patří, po zkušenostech z posledních let, kdy zasáhla území České republiky
(ČR) několikrát povodňová událost, k aktuálním vodohospodářským problémům. Z tohoto důvodu je věnována velká pozornost opatřením k ochraně před povodněmi, která mají takové situace předvídat, eliminovat jejich potenciál a organizačně je zvládat. V říjnu 2007 schválená Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2007/60/ES, o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik, ukládá členským státům splnění následujících povinností, a to v pevně stanovených termínech [8]:
- do 22. 12. 2011 dokončit předběžné vyhodnocení povodňových rizik,
- do 22. 12. 2013 zajistit dokončení map povodňového
nebezpečí a map povodňových rizik,
- do 22. 12. 2015 zajistit dokončení a zveřejnění plánu
pro zvládání povodňových rizik.
K analýze a mapování povodňových rizik slouží simulace
1D a 2D hydrodynamických modelů, které poskytují detailní
představu o působení povodně v konkrétním terénu. Pro
reálnost a kvalitu modelování povodňových jevů a stavů
s využitím hydrodynamických modelů jsou určující vstupní
data pro tvorbu výpočetní geometrie vodního toku. Zásadní
význam pak mají data výškopisná [9]. Cílem projektu bylo
ověřit a prezentovat vhodnost použití výškopisných dat
získaných metodou leteckého laserového skenování (LLS),
které zabezpečuje Český úřad zeměměřický a katastrální
(ČÚZK) ve spolupráci s Ministerstvem obrany (MO) ČR.

LLS zemského povrchu patří k nejmodernějším technologiím pro pořizování geoprostorových dat [1]. V současné době je tato technologie používána v řadě vyspělých zemí k mapování zemského povrchu a k tvorbě
digitálních modelů reliéfu (DMR) nebo digitálních modelů povrchu (DMP). Významné postavení zaujímá zmíněná technologie sběru dat také v oboru hydrologie. Data
získaná metodou LLS jsou aplikována při mapování
rozvodnic povodí vodních toků, pro zpřesnění poloh os
vodních toků, identifikaci příčných překážek v korytě
a jsou zřejmě perspektivní v řadě dalších aplikací na
úseku vodního hospodářství.
Od roku 2009 ČÚZK ve spolupráci s MO ČR a s Ministerstvem zemědělství ČR realizuje Projekt tvorby nového
výškopisu území ČR. Plánovanými produkty z tvorby
nového výškopisu ČR, které vzniknou po zpracování dat
v různých časových obdobích, budou:
DMR 4. generace (DMR 4G) ve formě mříže 5 x 5 m
s úplnou střední chybou výšky 0,30 m v odkrytém terénu a 1 m v zalesněném terénu (výsledek předběžného automatizovaného zpracování). Termín: konec roku
2012.
DMR 5. generace (DMR 5G) ve formě nepravidelné
sítě bodů (TIN) s úplnou střední chybou výšky 0,18 m
v odkrytém terénu a 0,30 m v zalesněném terénu (finální poloautomatické zpracování dat). Termín: konec
roku 2015.
DMP 1. generace (DMP 1G) ve formě nepravidelné sítě
bodů (TIN) s úplnou střední chybou výšky 0,4 m pro přesně
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vymezené objekty a 0,7 m pro objekty přesně neohraničené (lesy a další prvky rostlinného půdního krytu).
Termín: konec roku 2015.
Uvedené nové výškopisné datové sady se nabízejí k jejich aplikaci při modelování povodňových rizik a zpracování map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik v ČR. Podrobné informace o Projektu tvorby nového výškopisu území ČR byly publikovány v roce 2009 v Geodetickém a kartografickém obzoru [3].

2. Ověření dat LLS pro mapování povodňových rizik
První výsledky projektu LLS byly publikovány počátkem
roku 2011, kdy Zeměměřický úřad (ZÚ) zahájil distribuci
DMR 4G z pásma „Střed“ ČR. Součástí dodávky byla
Technická zpráva [5], ve které jsou publikovány charakteristiky dosažené přesnosti tohoto modelu. Souhrnně jsou
vyjádřeny v tab. 1.
Z tab. 1 je zřejmé, že data DMR 4G značně převyšují
přesnost současných výškopisných modelů ZABAGED ®,
a to i přesto, že byla mírně překročena střední chyba zobrazení reliéfu na hranách náspů a výkopů. Tato skutečnost je
dána objektivní vlastností zobrazování modelu reliéfu metodou mříže (GRID). Dosažené výsledky z provedeného
ověření přesnosti DMR 4G však vypovídají, že garantovaná úplná střední chyba výšky tohoto generalizovaného
modelu georeliéfu (0,30 m v terénu bez souvislé vegetace
a zástavby, 1 m v terénech pokrytých hustou vegetací) je
splněna a zároveň předurčují, že budou naplněny i proklamované střední chyby ostatních plánovaných produktů,
tj. DMR 5G a DMP 1G.
2.1 Výběr modelového území
Pro posouzení možnosti využití dat z tvorby nového výškopisu ČR bylo vybráno území západně od Hradce Králové mezi
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obcemi Třebechovice pod Orebem, Borohrádek a Čestice.
Vodními toky, na kterých bylo posouzení možnosti využití dat
LLS pro mapování povodňových rizik aplikováno, byly
Divoká Orlice, Tichá Orlice a Orlice v rozsahu územního
vymezení, které je zřejmé z obr. 1 (2. str. obálky). K výběru
předmětného území bylo přistoupeno z několika důvodů. Tím
hlavním byly především disponibilní hydraulické a hydrologické charakteristiky a dále pak i skutečnost, že z této oblasti
byla k dispozici data LLS včetně odvozeného modelu terénu
(data GROUND) a data z geodetických měření profilů vodních toků. Pozornost na danou lokalitu byla zaměřena také na
základě poznatku, že se jedná o větvenou síť vodních toků, na
kterých lze modelovat jak kombinace souběhu kulminačních
průtoků, tak sledovat zpětné vzdutí, kdy je jeden z vodních
toků ovlivněn druhým.
2.2 Modelované scénáře
Vstupními scénáři pro modelované simulace v hydrodynamických modelech, sloužící k ověření možnosti využití
dat LLS, byly N–leté průtoky Q 20 , Q 50 , Q 100 stanovené
Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ), získané z evidenčních listů hlásných profilů ČHMÚ a státního
podniku Povodí Labe. Hlavní údaje jsou uvedeny v tab. 2.
2.3 Matematický model
HEC – RAS / HEC – GeoRAS
Pro modelování vybraných scénářů povodňových událostí
byl použit 1D hydrodynamický model HEC – RAS. Tento
model umožňuje 1D výpočet ustáleného i neustáleného
nerovnoměrného proudění, transportu znečištění (pohyblivého dna) či modelování změn teploty proudící vody. Pro
potřeby vyhodnocení, zda je možné pro analýzu a mapování povodňových rizik využít dat LLS, byl použit výpočet v ustáleném režimu proudění. Výpočetní schéma ustáleného proudění je založeno na výpočtu nerovnoměrného

Tab. 1 Přesnost DMR 4G
Systematická
chyba [m]

Úplná střední
chyba [m]

Maximální
chyba [m]

zpevněné plochy

-0,01

0,07

0,26

terénní hrany (např. na náspech silnic a železnic)

-0,25

0,34

0,77

orná půda

-0,01

0,13

0,66

louky a pastviny

-0,09

0,18

0,85

křoviny, stromořadí a lesy

-0,02

0,13

0,85

Kategorie povrchu a půdního krytu

Tab. 2 Scénáře simulace
Stanice

Vodní tok

Čermná nad Orlicí

Tichá Orlice

Týniště nad Orlicí

Orlice

Kostelec nad Orlicí
Hradec Králové

Q 20

Q 50

Q 100

[m 3/s]
163

206

242

-

447

516

Divoká Orlice

177

233

282

Orlice

382

471

542
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2.4.3 Kombinace výškopisu z dat LLS a z geodetického
zaměření při tvorbě DMR

Obr. 2 Mračno bodů v zobrazení 3D
proudění vody v korytech metodou po úsecích. Program
umožňuje rozdělení profilu na vlastní koryto (tzv. efektivní,
neboli účinná oblast proudění) a levou či pravou inundaci [6].
Stanovení průběhu hladin je v modelu HEC – RAS založeno na jednorozměrném řešení Bernoulliovy rovnice (Energy
equation). Řešení energetických ztrát je řešeno v podobě
ztrát třením (Manning‘s equation), přičemž místní ztráty jsou
vyjádřeny pomocí koeficientů (contraction/expansion
coefficients). Hydraulicky komplikovaná místa v podobě
přelivů, soutoků, bifurkací, mostů či propustků jsou řešena
upravenou pohybovou rovnicí [2].
HEC – GeoRAS je soubor nástrojů pro zpracování geoprostorových dat v ArcGIS pomocí grafického uživatelského rozhraní. Rozhraní umožňuje jednak přípravu geometrických dat pro import do HEC – RAS a naopak, zpětný
import získaných výsledků z provedených simulací zpět do
prostředí ArcGIS, kde lze dále získané výsledky přehledně
vizualizovat [7].
2.4 Výškopis použitý na tvorbu geometrie toku
Ke zpracování map záplavových území a rastru hloubek pro
zvolené scénáře bylo využito dvou datových výškopisných
podkladů, a to data z LLS a data z geodetických měření
příčných profilů koryt vodních toků.
2.4.1 Výškopisná data z LLS
Poskytnutá data pro předmětnou analýzu byla předána v souřadnicovém referenčním systému JTSK (S-JTSK) a ve výškovém referenčním systému Baltském - po vyrovnání (Bpv)
v textovém ASCII formátu hodnot X, Y, H, v podobě klasifikovaného mračna bodů s hustotou 1,2 bod/m 2 , a to v třídách
G – terén, B – budovy, V – vegetace, H – výškové překážky
(body výškou větší než 46 m nad povrchem), E – chyby,
F – uměle generovaná mřížka 5 x 5 m (v místech, kde nebyla data), M – mosty (viz obr. 2). U použitých dat je předpokládána střední souřadnicová chyba výšky m H = 0,18 m.
2.4.2 Výškopisná data z geodetického zaměření
Geodeticky zaměřené příčné profily koryta vodních toků
byly poskytnuty státním podnikem Povodí Labe. Zaměření
profilů koryta bylo provedeno na všech sledovaných tocích.
Interval vzdáleností zaměřených profilů koryt se pohybuje
v rozmezí 80 až 250 m, což pro další operace poskytuje
adekvátní podklad. Data byla převzata ve formě diskrétních
bodů výšek (v S-JTSK a Bpv), v textovém formátu ASCII
hodnot X, Y, H. Data současně obsahují údaje o druhu
měřeného objektu (hrana svahu, ochranná zídka apod.).

Pro tvorbu geometrie vodních toků a přilehlé inundace bylo
nutné data z LLS (třídu G) a data z geodetického zaměření
vhodným způsobem zkombinovat do DMR, který byl
následně použit jako základní datový vstup pro generování
výpočetní geometrie do prostředí modelu HEC – RAS
(preprocessing) a následně k odečtení rastru hloubek na
základě exportovaných úrovní hladin v jednotlivých profilech z modelu HEC – RAS (postprocessing).
První fáze zpracování DMR spočívala v provedení vzájemného porovnání vstupních dat z LLS a geodetického zaměření. Sledována byla především dosažená shoda v úrovni
břehových hran příčných profilů koryta toku z geodetických
zaměření s příčnými profily koryta generovanými z dat
LLS. V úsecích, kde byly k dispozici příčné údolní profily
(koryto + inundace), byla sledována, kromě shody úrovní samotných břehových hran, rovněž zjištěná shoda v inundaci.
Výsledky srovnání potvrzují deklarovanou přesnost dat
LLS jejich poměrně dobrou shodou s daty zaměřenými
geodeticky. Pozitivním zjištěním bylo především vystižení
lomových terénních linií koryta až po úroveň hladiny vodního
toku, odkud nejsou výškopisná data z LLS s rostoucí hloubkou v korytě již zaznamenána [4]. Rozdíly výšek profilů
vyplývají zpravidla z neidentické lokalizace „blízkých“ výškových bodů, způsobené odlišným pojetím měření, kdy geodetický postup se zaměřuje především na zaměření terénních
hran a stavebních objektů, zatímco poloha výškového bodu
z LLS je nahodilá a ne vždy vyjadřuje přesnou hranu objektu.
Tvorba samotného DMR probíhala v prostředí ArcGIS.
Pro tvorbu výškového modelu bylo nejprve nutné vytvořit
terénní linie koryta pod úrovní hladiny, která byla dosažena
v době skenování povrchu (terénní linie nad úrovní hladiny
a samotná břehová čára je reflektována v datech LLS). Pro
vytvoření DMR ve formátu TIN bylo využito funkcí Create
TIN a Edit TIN v extenzi 3D Analyst. Vytvořený DMR
nebyl podroben vyhlazení povrchu (Decimate TIN) z obavy, aby nedošlo ke ztrátám informací o lokálních výškových zlomech (příkopy, místní násypy atd.) a proto byl
použit pro generování geometrických charakteristik v původní podobě. Průměrná délka hran modelu TIN v okolí
vodního toku je přibližně 2 m.
2.5 Modelování záplavových území a odečtení
rastru hloubek
Stanovení záplavových území a generování rastru hloubek
v záplavovém území probíhalo ve třech úrovních zpracování, tj. příprava geometrických dat pomocí extenze
HEC – GeoRAS (preprocessing), simulace vybraných scénářů v HEC – RAS (processing) a vizualizace získaných
výsledků a odečtení rastru hloubek (postprocessing).
2.5.1 Příprava geometrických dat pomocí extenze
HEC – GeoRAS
Tvorba geometrických dat pomocí HEC – GeoRAS byla
provedena nad vytvořeným DMR. Pomocí funkce RAS
Geometry/Create layers/All byly vytvořeny jednotlivé
prvky databáze tvořící výpočetní trať, které byly následně naplňovány pomocí editačního režimu. Postupně tak
byly vytvořeny všechny povinné vrstvy nutné pro úspěšný import do prostředí 1D hydrodynamického modelu
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HEC – RAS. Jednalo se především o vrstvu Stream
Centerline, u které je nutné při prováděné editaci dbát na
orientaci směru editace a zakreslovat danou vrstvu směrem
od pramene toku dolů. Jinou nezbytnou vrstvou, která je
nutná pro úspěšný export dat, je vrstva Flowpaths, pro jejíž
tvorbu byla využita již existující Stream Centerline. Dalším
povinným prvkem databáze je vrstva Banks (břehových
linií). K editaci břehových linií v podobě pravého a levého
břehu bylo použito funkce Copy Paralel a již editované
vrstvy Stream Centerline, kdy pomocí zvolené vzdálenosti
od osy toku byly vykresleny levá a pravá břehová linie.
K vytvoření kompletní geometrie vodního toku je nutná
především vrstva Cut Lines (příčné profily). Pro vykreslení příčných profilů bylo využito funkce Construct XC
Cut Lines. Pomocí dané funkce se zvolí parametry, podle
kterých jsou následně příčné profily vypočítány a vykresleny. Pro potřeby řešeného území byly parametry zvoleny
s intervalem vzdálenosti mezi jednotlivými profily 50 m
a šířka každého profilu 600 m. Použití této funkce zároveň
zaručí i splnění podmínek, aby byl příčný profil veden zleva
doprava, uvažováno směrem po proudu a zakreslen kolmo
na tečnu vodního toku. Při prováděné manuální kontrole
byl kladen důraz především na případná křížení jednotlivých profilů a dostatečnou délku příčného profilu s ohledem na možné zaplavení. Ukázka vytvořené geometrie
vodního toku je patrná z obr. 3 (viz 2. str. obálky).
Po provedené editaci příčných profilů bylo nutné vypočítat tabulkové atributy, a to v záložce RAS Geometry – XS
Cut Line Attributes:
- River/Reach Names – přiřadí příčnému profilu jméno
a úsek vodního toku,
- Station – daná položka přiřadí každému příčnému profilu
vzdálenost od místa příčného profilu ke konci studovaného úseku řeky po proudu,
- Bank Stations – přiřadí břehové vzdálenosti mezi jednotlivými profily, čímž tak vytváří geometrii toku,
- Downstream Reach Lengths - přiřadí každému příčnému
profilu vzdálenost k dalšímu příčnému profilu po směru
toku.
Přiřazení výškových charakteristik bylo provedeno
pomocí volby Elevation, kdy vznikla nová vrstva
XSCutLines3D obsahující výšková data. Pro zjednodušení
je v extenzi HEC – GeoRAS možné vypočítat tabulkové
atributy a převést vrstvy z 2D podoby do 3D pomocí jediného příkazu All, který se nachází ve stejné záložce.
Obdobně jak byly konvertovány příčné profily do 3D podoby, bylo nutné provést stejnou transformaci také u vrstvy
Stream Centerline. Převod byl uskutečněn pomocí volby All
v záložce Stream Centerline Attributes – RAS Geometry. Nepovinné údaje v podobě volby drsností, po- lohy mostů a překážek na toku byly zvoleny až v samotném prostředí HEC – RAS.
Export geometrických dat představoval poslední operaci
v rámci první etapy práce v prostředí ArcGIS. Před samotným
exportem bylo nutné provést kontrolu všech databázových
vrstev, které do exportu vstupují. Kontrola byla provedena
pomocí volby RAS Geometry – Layer Setup, kde byly zvoleny všechny potřebné vrstvy včetně DMR vstupující do exportu. Po provedené kontrole již bylo možné exportovat
konečný exportní balík pomocí volby Extract GIS data, čímž
byly exportovány dva datové soubory s příponami .sdf a .xml.
2.5.2 Simulace vybraných scénářů v HEC – RAS
Samotné práci v prostředí softwaru HEC – RAS předcházel
import dat vytvořených v prostředí ArcGIS. Import byl
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proveden z pracovního prostředí Geometric data, kdy v záložce File byla zvolena možnost Import Geometry Data,
pomocí níž byl vybrán druh importního balíku v podobě
GIS Format. Po dokončení nastavení parametrů došlo
k načtení importovaných dat. Tím byla vytvořena výpočetní
geometrie vodního toku v prostředí modelu.
Protože program HEC – RAS umožňuje řešit proudění
řadou objektů, jako jsou mosty, propustky a jezy, byly také
jednotlivé objekty vyskytující se na vodním toku zadány do
výpočetní trati.
Každý povrch, který je při povodni zaplaven, vykazuje
odlišné chování. Z tohoto důvodu bylo nutné dát každému
povrchu takové hodnoty, aby odpovídaly reálné situaci a aby
co nejpřesněji vystihovaly chování povrchu při případném
zaplavení. Formulace okrajových podmínek byla s ohledem
na modelované ustálené proudění v obou uzávěrových profilech říčního úseku volena v podobě jediné hodnoty (hladina nebo průtok). Byly tak zadány tři simulace, které byly
následně řešeny pro různé průtoky. Po spuštěné simulaci byl
proveden export získaných výsledků pro konečnou vizualizaci v ArcGIS.
2.5.3 Vizualizace získaných výsledků a odečtení
rastru hloubek
Modelace záplavových území probíhala opět v prostředí
ArcGIS pomocí nástrojů HEC – GeoRAS. Při importu byla
data nejprve transformována pomocí funkce Import RAS
SDF File z formátu .sdf do výměnného formátu .xml, a následně načtena do softwaru ArcGIS. Pomocí funkce Layer
Setup byly nastaveny parametry pro odečtení rastru hloubek.
Volbou funkce RAS GIS Export File byl načten rastr potenciálního záplavového území (rastr vypočítaných úrovní hladin
v prostředí HEC – RAS), který byl protnut pomocí příkazu
Floodplain Delination – Grid Intersection s TIN DMR, za
vzniku rastru hloubek (obr. 4, viz 3. str. obálky) a polygonů
záplavových území (obr. 5, viz 3. str. obálky).

3. Výsledky a diskuse
Výsledky získané z 1D hydrodynamického modelu i z prováděných srovnávacích analýz dat z geodetického zaměření
s daty z LLS ukazují, že data LLS svou deklarovanou přesnost dosahují. Zajímavé jsou především reflektované lokální
hloubkové deprese v podobě doprovodných příkopů podél
komunikací, či z hlediska potenciální protipovodňové ochrany
intravilánu vtokové oblasti v podobě silničních křížení. Generovaný rastr hloubek svou zvolenou velikostí mřížky 0,3 m
velmi dobře vystihuje specifika v morfologii terénu sledované
oblasti, čímž poskytuje nadstandardní představu o rozsahu
zaplavovaných území dle vybraného povodňového scénáře.
Ve vazbě na deklarovanou přesnost dat z LLS byla v průběhu práce řešena i problematika vhodného navázání dat
z LLS na data z geodetického zaměření koryta mimo oblast
dat geodetického zaměření (akceptování koryta mimo geodeticky zaměřené příčné profily v DMR). Z vyhodnocení je
zřejmé, že i přes detailní a časově náročný způsob zobrazení
koryta do DMR z dat LLS ztrácel použitý způsob od geodeticky zaměřeného profilu na vypovídající hodnotě a s tím se
snižovala i přesnost výpočtu. Z tohoto hlediska bude vhodné
posoudit použitelnost dat LLS v širších oblastech a územích
a stanovit rozsah nutného měření profilů vodních toků
geodetickými metodami, případně stanovit nezbytnou nebo
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optimální hustotu profilů a tím dosáhnout maximální efektivity vynakládaných prostředků na geodetická měření profilů.
Z analýzy sledující drobné vodní toky s recipientem Orlice,
kde bylo provedeno dodatečné geodetické zaměření koryta pro
porovnání s daty z LLS, vyplývá, že u toků s malou hloubkou
vody dochází k takové shodě dat z geodetického zaměření s daty z LLS, že již není nutné dodatečné zaměření koryta. Nabízí
se tak otázky, jak automatizovat mapování terénu pod hladinou,
případně jak vhodně využít znalost hydraulických charakteristik v době pořizování dat pro generování profilu koryta.
Limitujícím prvkem se však v průběhu výpočtu ukázala
objemová kapacita dat dosahující řádu několika GB (dle vrstvy
reklasifikace), což se negativně promítlo především do přípravy dat i do konečné vizualizace. V případě rutinního nasazení
technologie ve větších územích je pak nutné předpokládat
objemy dat v řádu stovek GB a tomu přizpůsobit technické a výpočetní kapacity realizačních pracovišť. Nabízí se také úvaha,
jak vhodně redukovat použitý TIN, aby nedošlo ke snížení
objemu dat na úkor zaznamenaného detailu morfologie terénu
a tím i ke snížení přesnosti a jistoty povodňových modelů.

Příspěvek vznikl na základě poskytnutých dat z LLS, která pro
výzkumné účely zajistil ZÚ, zeměměřický odbor Pardubice a dat
z geodetického zaměření, která zapůjčil státní podnik Povodí
Labe se sídlem v Hradci Králové. Publikované výsledky vznikly
za podpory projektu NAZV č. QH 82098, výzkumného záměru
MZE 0002704902 a s podporou Interní grantové agentury
Fakulty životního prostředí (projekt IGA, registrační číslo:
42200/1312/423142).
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Abstrakt
Princip výpočtu vnější orientace kamery s využitím čtyř vlícovacích bodů na základě iteračního vyrovnání metodou nejmenších čtverců. Postup slouží k určení přibližných hodnot prvků vnější orientace iteračním způsobem před použitím svazkového
vyrovnání. Navržený výpočetní postup byl porovnán s výsledky z projektivní transformace, s výsledky svazkového vyrovnání
a s výpočetním postupem uvedeným v publikaci [1] pro čtyři vlícovací body umístěné v prostoru i v rovině.
Solution of Outer Orientation of Camera with Use of Four Points
Summary
The article describes the principle of calculating the outer orientation of camera with use of four points by iterative
calculation using the method of least squares. This procedure is used to determine approximate values of outer orientation
elements before bundle adjustment. The proposed calculation was compared with the projective transformation, bundle
adjustment and with computational procedure [1] for four points located in spatial also in the plane.
Keywords: photogrammetry, iterative calculation, method of least squares
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1. Úvod
Řešení pro určení vnější orientace kamery z minimálního
počtu vlícovacích bodů je pro fotogrammetrii základní
úlohou, která se využívá v mnoha výpočetních postupech.
Před použitím svazkového vyrovnání (bundle adjustment)
tento postup slouží k určení přibližných hodnot neznámých
v iteračním procesu.
Základní princip odvození vztahů pro výpočet vychází
z obr. 1, kde symbolem P je označena vstupní pupila a H je
hlavní snímkový bod. Dále jsou zobrazeny příslušné směrové vektory průvodičů (a, b, c ), délky průvodičů od vstupní
pupily (R a , R b , R c ) a vrcholové úhly průvodičů (α, β, γ) výpočetního trojúhelníku.
Vzdálenost vstupní pupily od hlavního snímkového bodu
je konstanta komory (označena v dalších výpočtech symbolem f ). Směrové vektory průvodičů jsou po doplnění třetího rozměru do souřadného systému snímku tedy známé
a jsou dány vzorcem:
a=(xA , yA , f ), b=(xB , yB , f ), c=(xC, yC , f ),
kde xi , yi jsou snímkové souřadnice bodů.
Snímkové souřadnice bodů je nutné před výpočty redukovat o souřadnice hlavního snímkového bodu a dále
opravit o vliv distorze objektivu.
Ze směrových vektorů průvodičů lze spočítat hodnoty
vrcholových úhlů průvodičů podle vzorců:
cos α =

tří anuloidů. Anuloidy jsou v tomto případě sestrojeny rotací
kružnic nad jednotlivými stranami trojúhelníku ABC.
Anuloid v prostoru je popsán rovnicí čtvrtého řádu, což je pro
výpočet nevhodné. Dle [2] je vhodné pro výpočet využít
Newtonovu iterační metodu. Pro omezení jednoho řešení je
využito čtvrtého bodu (podobně jako v [1]), ovšem při použití všech šesti kosinových vět, které je možné sestavit.
Do soustavy jsou pro odstranění tohoto problému implementovány další rovnice, což vede ke zpřesnění výsledků:

2

2

2

2

2

2

2
CA

2
c

2
a

d AB = Ra + Rb – 2.Ra .R b .cos α,

2

2

2

2

2

2

2

dCD = Rc + R d – 2.R c .R d .cos λ.

2. Výpočet průvodičů
Soustava rovnic pro výpočet délky průvodičů je sestavena ze šesti vzorců kosinové věty takto:
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

d AB = Ra + Rb – 2.Ra .R b .cos α,
dBC = R b + R c – 2.R b .R c .cos β,
dCA = R c + R a – 2.R c .R a .cos γ,
d AD = R a + R d – 2.Ra .R d .cos δ,
dBD = R b + R d – 2.R b .R d .cos φ,
dCD = Rc + R d – 2.R c .R d .cos λ.
Celou soustavu rovnic lze po linearizaci popsat pomocí
matic takto:

dBC = R b + R c – 2.R b .R c .cos β,
d

2

dBD = R b + R d – 2.R b .R d .cos φ,

a .b
b .c
c.a
, cos β =
, cos γ =
.
c .a
a .b
b .c

Soustava rovnic pro výpočet délky průvodičů je sestavena ze třech vzorců kosinové věty takto:

2

d AD = R a + R d – 2.Ra .R d .cos δ,

-1
T
T
H = ( A . A ) .A . l ,

= R + R – 2.R c .R a .cos γ.

Pro výpočet délek průvodičů lze sestavit rovnice ze tří
bodů, ovšem tato soustava má 4 možná řešení v závislosti
na konfiguraci bodů (výpočet vede na rovnici 4. řádu).
Geometrický význam řešení této soustavy je společný bod

kde H je matice neznámých:
H = (R a

Rb R c R d),

A je matice derivací podle neznámých:

Obr. 1 Přehledné schéma
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( XP – XA ) 2 + ( YP – YA )2 + ( ZP – ZA )2 – Ra2

0

2R b – 2Rc .cos β 2R c – 2Rb .cos β

0

A=

0

0

2Ra – 2Rb .cos α 2Rb – 2Ra .cos α
2Ra – 2Rc .cos γ

0

2Rc – 2Ra .cos γ

0

2Ra – 2Rd .cos δ

0

0

2R d – 2R a .cos δ

0

2Rb – 2Rd .cos φ

0

2R d – 2Rb .cos φ

0

0

l=
,

2R c – 2Rd .cos λ 2Rd – 2Rc .cos λ

l je matice redukovaných hodnot:
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

R a + R b – 2.R a .R b .cos α – d AB
R b + R c – 2.R b .Rc .cos β – d BC
l=

Ra + R c – 2.Ra .Rc .cos γ – d AC
Rd + Ra – 2.Rd .Ra .cos δ – dDA

.

Rd + Rb – 2.Rd .Rb .cos φ – dDB
Rd + Rc – 2.Rd .Rc .cos λ – d DC
Pro iterační výpočet je nutné znát přibližné hodnoty
průvodičů, které lze odhadnout pomocí degradace obecných trojúhelníků na pravoúhlé. Přibližná hodnota je poté
dána vzorci:
d AB
d BC
dCA
d DA
Ra ͌ –––– , Rb ͌ –––– , Rc ͌ –––– , Rd ͌ –––– .
sin α
sin β
sin γ
sin δ

( XP – XB ) 2 + ( YP – YB )2 + ( ZP – ZB )2 – Rb2
( XP – XC ) 2 + ( YP – YC )2 + ( Z P – ZC )2 – R c2
2

2

2

.

2

( XP – XD ) + ( YP – YD ) + ( Z P – ZD ) – Rd

Pro iterační výpočet je nutné znát přibližné hodnoty
souřadnic vstupní pupily, které lze odhadnout pomocí délky
průvodičů a směrových vektorů průvodičů podle vzorců:
R
XPI = X I + xI . ––i ,
nI

R
YPI = YI + yI . ––i ,
nI

R
ZPI = ZI + z I . ––i ,
nI

nI = √ (xI2 + y I2 + z I2 ),

kde: I symbolizuje body A, B, C, D,
i symbolizuje znaky a, b, c, d odpovídající velkým
znakům A, B, C, D,
X, Y, Z označují souřadnice,
x, y, z složku vektoru.
Tímto postupem je možné získat čtvery souřadnice vstupní pupily (z bodů A, B, C, D) a pro určení přibližných
hodnot dosadit aritmetický průměr.

4. Výpočet úhlů rotace kamery
3. Výpočet souřadnic vstupní pupily
Jedním z prvků vnější orientace jsou souřadnice vstupní
pupily, které vypočteme z délek průvodičů. Geometrický
význam řešení je společný bod čtyř kulových ploch podle
rovnic:
R a2 = ( X P – X A ) 2 + ( YP – YA ) 2 + ( Z P – ZA ) 2 ,
R b2 = ( X P – X B ) 2 + ( Y P – YB ) 2 + ( Z P – Z B ) 2 ,
R = ( XP – X C ) + ( Y P – YC ) + ( Z P – Z C ) ,
2
c

2

2

2

R d2 = ( X P – X D ) 2 + ( Y P – Y D ) 2 + ( Z P – ZD ) 2 ,
kde X i, Yi a Z i jsou prostorové souřadnice pro i = A, B, C,
D a P.
Rovnice je opět výhodné řešit iteračně, obdobně jako u výpočtu délek průvodičů. Celou soustavu rovnic lze popsat
pomocí matic takto:
-1
T
T
H = (A . A) .A . l ,

kde H je matice neznámých:
H = (XP

YP ZP),

2XP – 2XA 2YP – 2YA 2ZP – 2ZA
2XP – 2XB 2YP – 2YB 2Z P – 2ZB
2XP – 2XC 2Y P – 2YC 2Z P – 2Z C
2XP – 2XD 2YP – 2YD 2ZP – 2ZD
l je matice redukovaných hodnot:

R
AXYZ = PXYZ + a XYZ . ––a ,
na

R
BXYZ = PXYZ + bXYZ . ––b ,
nb

R
CXYZ = PXYZ + cXYZ . ––c ,
nc

R
DXYZ = PXYZ + dXYZ . ––d ,
nd

ni = √ (x i2 + yi2 + zi2 ),
kde: X, Y, Z označují souřadnici či složku vektoru,
i symbolizuje znaky a, b, c, d.
Sestavení výpočtu rotační matice je popsáno v [3]. Využije se obecné afinní transformace, která má lineární tvar,
pro účely výpočtu přibližných hodnot postačuje.
Obecná afinní transformace je dána rovnicí:
x = H . X+T ,

A je matice derivací podle neznámých:

A=

Dalším z prvků vnější orientace jsou úhly rotace kamery
v jednotlivých osách. Pro výpočet je využita transformace
modelových a geodetických souřadnic. Výpočet modelových souřadnic vrcholů trojúhelníku lze realizovat pomocí
směrových vektorů průvodičů a délky průvodičů. Vstupní
pupila má modelové souřadnice [0, 0, 0]. Souřadnice vrcholů A, B, C, D jsou dány vzorci:

,

kde matice H je obecná matice zobrazení, jejíž prvky
nejsou vzájemně svázány žádnými podmínkami. Matici
H lze rozložit na součin matice měřítkových koeficientů
M a matice H n , jejímiž prvky jsou normované řádkové
vektory:
H = M .Hn .
Měřítkové koeficienty lze získat z původní matice H jako
normu příslušného řádkového vektoru, jednotlivé prvky
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matice Hn pak jako podíl prvku matice H a příslušného
měřítkového koeficientu (m x, my , m z). Matice H n obecně
není ortogonální, při jejím použití dojde k deformaci bázových vektorů soustavy (prostoru) “X”. Výpočet transformačního klíče pomocí metody nejmenších čtverců
z dvojích identických souřadnic je jednoduchý. Neznámých
je celkem 12 (r1,1 , r1,2 , r1,3 ... r3,3 , Tx , T y , T z ) a jsou v lineárním tvaru, lze je tedy jednoznačně vypočítat. Dále je
uveden tvar matice plánu experimentu A (matice derivací
funkčních vztahů podle jednotlivých neznámých), vektor
neznámých h a vektor absolutních členů l pro výpočet
transformačních koeficientů. A(i), l(i) jsou submatice pro
každý jednotlivý bod, těchto submatic bude v l a A tolik,
kolik je identických bodů, tedy N.
Matice A je zkonstruována tak, aby platil transformační
výraz l = A.H.
X i Yi Zi 0

0

0

0

0

0
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0

0
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0 ,

0 X i Yi Z i 0
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.
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,
.
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.
.
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Obr. 2 Ukázka kalibrační klece

l(N)

T

H = (r1,1 r1,2 r1,3 r2,1 r2,2 r2,3 r3,1 r3,2 r3,3 TX TY TZ ).
A(i), l(i) jsou submatice příslušející k bodu i, N je celkový
počet identických bodů.
Další výpočet je potom standardní vyrovnání zprostředkujících měření. Za předpokladu, že nejsou zavedeny váhy,
vypadá vzorec takto:
H = (AT . A) .AT . l .
-1

Koeficienty r1,1 až r3,3 jsou prvky matice H. Je třeba dodat, že matice H ani z ní vytvořená matice H n není obecně
ortogonální.
V daném případě jsou pro výpočet k dispozici právě tři
body, posunutí lze snadno odvodit ze vzájemného vztahu souřadnic vstupní pupily v modelových souřadnicích [0, 0, 0]
a v geodetických souřadnicích. Řešení se tím zjednoduší,
souřadnice se před použitím pouze zredukují o posunutí T.
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R
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.
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H = (r 1,1 r1,2 r1,3 r 2,1 r2,2 r2,3 r3,1 r3,2 r3,3 ),
T

R

Zi

Obr. 3 Situace experimentu
kde: i symbolizuje body A, B, C,
X, Y, Z označují prostorové souřadnice geodetického
systému,
x, y, z označují modelové souřadnice.
Další výpočet je již shodný.

5. Experiment v prostoru
Vlícovací body v prostoru byly realizovány kalibrační
klecí, obr. 2. Do přibližného výpočtu byl vhodně zvolen
nutný počet vlícovacích bodů (4) tak, aby nebyl výsledek
ovlivněn špatným rozložením bodů. Celý výpočet měl
několik fází. V první fázi byly vypočteny přibližné hodnoty prvků vnější orientace několika způsoby. Dále bylo
provedeno iterační vyrovnání projektivní transformace.
A jako poslední bylo provedeno nejprve iterační svazkové
vyrovnání a posléze iterační svazkové vyrovnání s konstantou komory, kde byly do výpočtu zařazeny i další
body, pro zpřesnění výsledných dat. Do projektivní trans-
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formace byly zařazeny 4 body z přibližného řešení a také
všech 17 vlícovacích bodů, které byly na kalibrační kleci.
Experiment byl proveden pro snímky 1, 3, 5, viz obr. 3,
které byly pořízené kamerou Lumenera (1,2 Mpix). Jako
nejpřesnější určení vnějších parametrů orientace kamery
je vyrovnání s konstantou komory, ke které jsou taky
vztaženy výsledné odchylky. Přesnost přibližného výpočtu je dále konfrontována s přibližným výpočtem dle [1],
dále nazvaný „Výpočet [1]“. O přesnosti přibližného výpočtu lze také usuzovat v porovnání výsledků projektivní transformace. Porovnání výpočtu prvků vnější
orientace pro prostorové rozložení vlícovacích bodů je
v tab. 1, 2 a 3. U snímků 1 a 5 se jedná o snímání kalibrační klece ze stran, u snímku 3 je kalibrační klec snímána
čelně. Virtuální značky jsou realizovány téměř v rovině.
Z výsledných tabulek je možné vidět nárůst přesnosti ve výpočtu přibližných souřadnic vstupní pupily oproti
hodnotám „Výpočet [1]“ k projektivní transformaci.
U úhlů rotace je tomu naopak, zejména u snímků, které byly
více stočeny oproti kalibrační kleci. Při porovnání hodnot
k vyrovnání s komorou jsou výsledky rozdílné, nicméně
lze prohlásit, že jsou oba postupy použitelné s obdobnými
výsledky. K velkým odchylkám u úhlů rotace (5. snímek)
patrně došlo vlivem závislosti rovnic, které do vyrovnání
přibližného výpočtu vstupují, a které mohly být vyřazeny
z výpočtu při metodě singulárního rozkladu.

6. Experiment v rovině
Vlícovací body byly pro tento experiment realizovány
přesně oměřeným přípravkem, viz obr. 4. Jako etalon,
zde byly opět využity hodnoty ze svazkového vyrovnání
s konstantou komory. Výpočetní postup „Výpočet [1]“,
zde nemohl být proveden, neboť analytický výpočet,

Obr. 4 Přesně oměřený přípravek

Tab. 1 Porovnání vnější orientace – 1. snímek (Lumenera)

Výpočet
[1]

X
[m]

ΔX
[m]

Y
[m]

ΔY
[m]

Z
[m]

ΔZ
[m]

ω
[g]

Δω
[g]

φ
[g]

Δφ
[g]

κ
[g]

Δκ
[g]

5 000,0600

0,023

98,9028

0,028

998,2290

0,041

-0,9938

1,428

-56,5109

1,051

10,4300

0,373

Přibližný
výpočet

5 000,0431

0,006

98,8423

0,089

998,2874

0,017

-3,0071

0,585

-55,5804

0,120

6,5647

3,492

Projektivní
4 body

5 000,0431

0,006

98,8423

0,089

998,2873

0,017

4,7006

7,122

-55,4899

0,030

10,2408

0,184

Projektivní
17 bodů

5 000,0424

0,005

98,8438

0,087

998,2877

0,018

4,7379

7,160

-55,4998

0,040

10,1809

3,616

Svazkové
vyrovnání

5 000,0438

0,006

98,9279

0,003

998,2665

0,004

-2,1734

0,248

-55,4271

0,033

10,0813

3,517

Vyrovnání
s komorou

5 000,0374

x

98,9311

x

998,2700

x

-2,4217

x

-55,4603

x

10,0570

x

ΔZ
[m]

ω
[g]

Δω
[g]

φ
[g]

Δφ
[g]

κ
[g]

Δκ
[g]

Snímek 1

Tab. 2 Porovnání vnější orientace – 3. snímek (Lumenera)
Snímek 3

X
[m]

ΔX
[m]

Y
[m]

ΔY
[m]

Z
[m]

Výpočet
[1]

5 001,2000

0,001

99,1390

0,157

998,9230

0,050

-9,8672

7,053

-4,3132

0,244

2,1226

0,075

Přibližný
výpočet

5 001,1979

0,003

99,1376

0,158

998,9245

0,051

-9,9371

6,983

-3,8665

0,202

2,1680

0,121

Projektivní 5 001,1974
4 body

0,003

99,1377

0,158

998,9245

0,051

-9,8051

7,115

-4,2192

0,150

2,1369

0,090

Projektivní 5 001,1981
17 bodů

0,003

99,1391

0,156

998,9245

0,051

-9,8617

7,058

-4,1906

0,122

2,1170

0,070

Svazkové
vyrovnání

5 001,2013

0,001

99,2884

0,007

998,8662

0,007 -16,6978

0,222

-4,0648

0,004

2,0668

0,020

Vyrovnání
s komorou

5 001,2007

x

99,2955

x

998,8732

x

-4,0690

x

2,0473

x

x

-16,9197
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Tab. 3 Porovnání vnější orientace – 5. snímek (Lumenera)
Snímek 5

X
[m]

ΔX
[m]

Y
[m]

ΔY
[m]

Z
[m]

ΔZ
[m]

ω
[g]

Δω
[g]

φ
[g]

Δφ
[g]

κ
[g]

Δκ
[g]

Výpočet
[1]

5 002,4800

0,016

99,5175

0,039

998,5050

0,128

-31,9637

5,142

42,9886

1,911

26,1561

0,748

Přibližný
výpočet

5 002,4912

0,005

99,4549

0,102

998,4695

0,092

-12,4560

24,650

51,2858

6,386

19,6007

5,807

Projektivní 5 002,4908
4 body

0,005

99,4547

0,102

998,4699

0,093

-30,0352

7,070

44,7364

0,163

25,4631

0,055

Projektivní 5 002,4910
17 bodů

0,005

99,4555

0,101

998,4705

0,093

-30,0533

7,052

44,7154

0,184

25,4373

0,030

Svazkové
vyrovnání

5 002,4933

0,003

99,5525

0,004

998,3790

0,002

-36,8777

0,228

44,8560

0,044

25,4248

0,017

Vyrovnání
s komorou

5 002,4962

x

99,5565

x

998,3773

x

-37,1057

x

44,8997

x

25,4077

x

Tab. 4 Porovnání vnější orientace v rovině na vzdálenost 1 m – 1. snímek (Canon)
Snímek 1

X
[m]

ΔX
[m]

Y
[m]

ΔY
[m]

Z
[m]

ΔZ
[m]

ω
[g]

Δω
[g]

φ
[g]

Δφ
[g]

κ
[g]

Δκ
[g]

Přibližný
výpočet

1,1555

0,006

0,0658

0,000

1,1135

0,008

8,5304

0,558

38,0131

0,100

-0,9190

0,168

Projektivní
4 body

1,1553

0,006

0,0658

0,000

1,1138

0,008

9,1428

0,054

37,8686

0,045

-1,1014

0,015

Projektivní
6 bodů

1,1557

0,006

0,0648

0,001

1,1139

0,008

9,2000

0,111

37,8799

0,034

-1,1127

0,194

Svazkové
vyrovnání

1,1556

0,006

0,0666

0,001

1,1127

0,009

9,1041

0,015

37,9063

0,007

-1,1044

0,185

Vyrovnání
s komorou

1,1616

x

0,0656

x

1,1214

x

9,0886

x

37,9134

x

-1,0867

x

κ
[g]

Tab. 5 Porovnání vnější orientace v rovině na vzdálenost 1 m – 2. snímek (Canon)
Snímek 2

X
[m]

ΔX
[m]

Y
[m]

ΔY
[m]

Z
[m]

ΔZ
[m]

ω
[g]

Δω
[g]

φ
[g]

Δφ
[g]

Δκ
[g]

Přibližný
výpočet

0,2255

0,003

0,3193

0,001

1,2624

0,014

-4,5661

0,110

-0,2074

0,140

0,3572

0,038

Projektivní
4 body

0,2251

0,002

0,3198

0,002

1,2623

0,014

-4,5914

0,135

-0,2567

0,091

0,3491

0,046

Projektivní
6 bodů

0,2244

0,001

0,3214

0,004

1,2621

0,014

-4,6704

0,214

-0,2918

0,055

0,3425

0,053

Svazkové
vyrovnání

0,2245

0,002

0,3165

0,001

1,2632

0,013

-4,4302

0,026

-0,2746

0,073

0,3921

0,003

Vyrovnání
s komorou

0,2229

x

0,3179

x

1,2761

x

-4,4564

x

-0,3472

x

0,3950

x

Tab. 6 Porovnání vnější orientace v rovině na vzdálenost 1 m – 3. snímek (Canon)
Snímek 3

X
[m]

ΔX
[m]

Y
[m]

ΔY
[m]

Z
[m]

ΔZ
[m]

ω
[g]

Δω
[g]

φ
[g]

Δφ
[g]

κ
[g]

Δκ
[g]

Přibližný
výpočet

-0,3033

0,008

0,1313

0,003

1,1048

0,027

4,8159

0,437

-26,5274

0,767

-1,3408

0,354

Projektivní
4 body

-0,2889

0,007

0,1312

0,003

1,1204

0,011

4,2511

0,127

-25,6639

0,096

-1,7235

0,029

Projektivní
6 bodů

-0,2898

0,006

0,1302

0,002

1,1189

0,013

4,3057

0,073

-25,7386

0,022

-1,6905

0,004

Svazkové
vyrovnání

-0,2874

0,008

0,1289

0,001

1,1206

0,011

4,3733

0,005

-25,6112

0,149

-1,7043

0,010

Vyrovnání
s komorou

-0,2955

x

0,1280

x

1,1319

x

4,3786

x

-25,7603

x

-1,6945

x
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který je v této metodě uveden, nevede ke správným
hodnotám a následný výpočet projektivní transformace
nekonverguje. Pro experiment byla dále použita kamera CANON EOS 450 D (12 Mpix) a objektiv 35 mm
s pevným ohniskem. Porovnání výpočtu prvků vnější
orientace pro rovinné rozložení vlícovacích bodů ve vzdálenosti přibližně 1 m je v tab. 4, 5 a 6. U snímků 1 a 3
se jedná o snímání ze stran, u snímku 2 je přípravek
snímán čelně.

7. Závěr
Přibližný výpočet vnější orientace lze obecně použít pro
4 vlícovací body v prostoru i v rovině, a tedy je univerzální
a jeho výsledky jsou v porovnání s ostatními výpočetními
postupy srovnatelné, v mnoha případech lepší. Zejména
v určení souřadnic vstupní pupily jsou odchylky od projektivní transformace 4 bodů minimální.

Článek byl zpracován v rámci interního grantu
SGS11/046/OHK1/1T/11 Optimalizace získávání a zpracování 3D dat pro potřeby inženýrské geodézie.
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ČSN EN ISO 19111:2011 – významný
nástroj k terminologické harmonizaci
souřadnicových systémů v ČR
s Evropou a světem
(083.7)528.23

Abstrakt
Norma je důležitým dokumentem pro integrovaný obor zeměměřictví v České republice, který zahrnuje geodézii, kartografii,
fotogrammetrii a technické činnosti v katastru nemovitostí. Harmonizace souřadnicových systémů a značek veličin v zeměměřictví je nezbytným předpokladem k bezproblémové mezinárodní a přeshraniční spolupráci, publikování vědeckých statí
v cizích jazycích a také k úspěšnému působení českých firem v zahraničí.
ČSN EN ISO 19111:2011 – Important Tool to Terminological Harmonization of Coordinate Systems
in the Czech Republic with Europe and the World
Summary
This standard is an important document for integrated branch geomatics in the Czech Republic embracing geodesy,
cartography, photogrammetry and technical activities in the cadastre of real estate. Harmonization of coordinate systems
and symbols used in geomatics is a prerequisite for smooth international and cross-border cooperation, publishing of papers
in foreign languages and for successful activities of Czech private companies abroad as well.
Keywords: standards, spatial georeferencing, coordinate reference system
1. Úvod
Normalizace geografické informace v oblasti vyjádření
prostorových referencí souřadnicemi byla poprvé uskutečněna v mezinárodním měřítku v normě ISO 19111:2003
s názvem Geographic information – Space referencing by
coordinates. Toto 1. vydání vyšlo v českém překladu jako
ČSN ISO 19111:2004 [1].
Norma ISO 19111:2003 byla na základě společné iniciativy Evropského výboru pro normalizaci (CEN) a Me-

zinárodní organizace pro normalizaci (ISO) podrobena
technické revizi, jejíž výsledkem bylo 2. vydání označené
jako CEN ISO 19111:2007. Protože členské země CEN
mají povinnost převzít takovou normu do 6 měsíců, stalo se
tak v České republice (ČR) převzetím anglické verze s českou národní obálkou jako ČSN EN ISO 19111 v lednu 2008.
1)

Autor je členem Technické normalizační komise 122 a předsedou
Terminologické komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.
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Vzhledem ke značnému významu 2. vydání této normy
pro zeměměřictví, zahrnující podle zákona č. 200/1994 Sb.
geodézii (aplikovanou, inženýrskou, vyšší, družicovou,
fyzikální), kartografii (topografickou a tématickou), fotogrammetrii a vybrané technické činnosti v katastru nemovitostí (zejména ty, které využívají nástroje geoinformatiky), požádal Český úřad zeměměřický a katastrální Úřad
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) o zajištění českého překladu, který je dílem
Jana Neumanna (tak jako překlady předchozích 29 norem
řady ISO 19100 – Geografická informace). Překlad byl
připomínkován členy Technické normalizační komise 122
(Geografická informace/Geomatika) a vydán ÚNMZ v září
2011 jako ČSN EN ISO 19111:2011 Geografická informace – Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi [2].
Norma definuje principy vyjádření prostorových referencí geografických vzhledů [3] (abstrakcí jevů reálného
světa sdružených s místem vztaženým k Zemi) pomocí
souřadnic. Popisuje potřebné datové prvky, vztahy, metadata a zejména definuje a klasifikuje souřadnicové referenční
systémy a ostatní souřadnicové systémy včetně jejich geodetického data. Dále popisuje základní typy souřadnicových operací vedoucích ke konverzi nebo transformaci
souřadnic z jednoho systému do druhého.
Norma předpokládá, že souřadnicový referenční systém
se nemění s časem. V případě technických souřadnicových
systémů na pohybujících se platformách (autu, letadle,
kosmické lodi), může transformace do referenčního souřadnicového systému zahrnovat i parametr času.
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2.5 Datum obrazu
Technické (místní) datum, popisující vztah (místního)
souřadnicového systému vůči obrazu (obrazovému záznamu); definuje počátek a orientaci souřadnicového systému
v rovině obrazu.
2.6 Souřadnicový referenční systém
Souřadnicový systém, který je vztažen k objektu datem
(datumem); pro geodetické a výškové datum bude tímto
objektem Země.
2.7 Složený souřadnicový referenční systém
Souřadnicový referenční systém používající alespoň dva
nezávislé souřadnicové referenční systémy.
Příklad: geodetický (2D) souřadnicový referenční systém +
+ výškový (1D) souřadnicový referenční systém.
2.8 Konverze souřadnic
Souřadnicová operace, v níž jsou oba souřadnicové referenční systémy založeny na stejném geodetickém datu
(datumu), přičemž parametry konverze jsou jednoznačně
definovány.

2. Definice některých v této normě používaných
odborných termínů

Příklad: kartografické zobrazení je konverzí z elipsoidického souřadnicového systému do roviny (operace probíhají na stejném elipsoidu pomocí zobrazovacích rovnic).

(jde vesměs o citace z [2] a [3], případně o doplnění vysvětlivkou nebo příkladem)

2.9 Transformace souřadnic

2.1 Datum
Parametr nebo množina parametrů, které definují polohu počátku, měřítko a orientaci souřadnicového systému
(obecný termín).
2.2 Geodetické datum
Datum popisující vztah dvoj- nebo trojrozměrného souřadnicového systému k Zemi; používá se k popisu rozsáhlých
částí Země (kontinentů) nebo celého zemského povrchu;
vyžaduje definici elipsoidu a základního poledníku.
2.3 Výškové datum

Souřadnicová operace, v níž jsou dva souřadnicové referenční systémy založeny na různých geodetických datumech, přičemž parametry transformace jsou empiricky
odvozeny; transformací může být větší počet a zpravidla
se liší výslednou přesností.
Příklad: sedmiparametrická prostorová Helmertova transformace geocentrických souřadnic z jednoho elipsoidu na jiný.

3. Souřadnicové referenční systémy a značky veličin
používané v zeměměřictví
ČSN EN ISO 19111:2011 rozlišuje tyto souřadnicové referenční systémy [2]:

Datum popisující vztah fyzikálních výšek k referenční
ploše (zpravidla ke střední hladině moře).

3.1 Geodetické (geodetic) souřadnicové
referenční systémy

2.4 Technické datum (místní datum)

3.1.1 Elipsoidický (elipsoidal) (2D)

Datum popisující vztah místního souřadnicového systému k místní referenci (počátku); počátek může být fixní
nebo bod na pohybující se platformě (autu, letadle, kosmické
lodi).

φ geodetická (elipsoidická) šířka,
λ geodetická (elipsoidická) délka, případně geodetická
(elipsoidická) výška h (při rozšíření na 3D), která však
nemůže existovat samostatně.
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3.1.2 Kartézský geocentrický (Cartesian geocentric) (3D)
X, Y, Z

počátek v geocentrickém středu Země, osa X
průsečnicí roviny rovníku s rovinou greenwichského poledníku, osa Y o 90 o východně,
osa Z směřuje ke konvenčnímu (severnímu)
pólu Země.
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3.3.5 Válcový (cylindrical) (3D)
r, Θ, ΔH

poloha v prostoru je definována vzdáleností
od počátku, úhlem mezi referenčním směrem
a směrem k určovanému bodu a rozdílem výšek určovaného bodu a horizontu měřicího
přístroje.

3.1.3 Sférický (spherical) (2D)

3.3.6 Sférický (spherical) (3D)

Ω sférická šířka,
Θ sférická délka.

r, Ω, Θ

3.2 Výškový (vertical) souřadnicový referenční
systém (1D)
Jednorozměrný systém založený na výškovém datumu,
používající fyzikální (na tíhovém zrychlení závislé) výšky,
nejčastěji nadmořské, označované symbolem H.
Příklad: Výškový systém baltský - po vyrovnání (Bpv;
Kronštadt), UELN (Amsterdam).
3.3 Technické (engineering) souřadnicové
referenční systémy
Užívané pro lokální technické aktivity na zemském povrchu nebo v jeho blízkosti; jsou vždy spojeny s příslušným
lokálním technickým datumem.
3.3.1 Afinní (affine) (2D nebo 3D)
x, y, z s přímými osami, které nemusí být na sebe
kolmé.
3.3.2 Kartézský (Cartesian) (2D nebo 3D)
x, y, z s přímými osami vzájemně kolmými; na zemském
povrchu se užívá v rozsahu, kde výsledky měření
ještě neovlivňuje zakřivení Země.
Příklad: modelové souřadnice ve fotogrammetrii, místní systém výškové budovy nebo velkého průmyslového zařízení, místní systém v letadle definující mj. excentricitu antény GNSS vůči projekčnímu centru letecké
měřické kamery nebo senzoru leteckého laserového
skeneru.
3.3.3 Lineární (linear) (1D)
např. staničení s podél produktovodu (plynovodu, ropovodu, vodovodu aj.).
Poznámka: Norma neuvádí závaznou značku pro staničení.

poloha v prostoru je definována vzdáleností
od počátku a dvěma úhlovými souřadnicemi;
zde nejde o geodetický souřadnicový referenční
systém (3.1.3), ale o technický s lokální aplikací například v inženýrské geodézii.

3.4 Souřadnicový referenční systém obrazu
(image) (2D)
i, j užívaný při operacích s obrazovými daty organizovanými do buněk pravidelné mříže jako obrazové prvky (pixely); počátek tohoto systému celočíselných
souřadnic a jeho orientace v rovině obrazu jsou definovány příslušným datem obrazu; vyjádření georeference pixelů se realizuje transformací do souřadnicového referenčního systému příslušné aplikace, např. při tvorbě orto(foto)grafického zobrazení
zemského povrchu.
3.5 Zobrazený (projected) souřadnicový
referenční systém (2D)
Vzniká konverzí geodetických (elipsoidických) souřadnic (φ, λ, resp. B, L) do roviny příslušným kartografickým zobrazením; výsledné souřadnice se označují na území ČR:
X, Y v případě Gaussova zobrazení souřadnicového
referenčního systému S-42,
Y, X v případě Křovákova zobrazení souřadnicového
referenčního systému JTSK,
E, N
v případě univerzálního transverzálního Mercatorova zobrazení (UTM).
3.6 Složený (compound) souřadnicový referenční
systém
Používá současně alespoň dva nezávislé souřadnicové referenční systémy, např.:
Y, X, H zobrazený S-JTSK + Bpv,
E, N, H zobrazený UTM + Bpv,
s, H
technický lineární + Bpv,
X, Y, Z, t geodetický geocentrický + čas (opakovaná měření v geodynamické síti); v tomto případě již
jde o prostoročasový složený souřadnicový referenční systém.

3.3.4 Polární (polar) (2D)
r, Θ

poloha v rovině je definována vzdáleností od počátku a úhlem mezi referenčním směrem a směrem
k určovanému bodu.

4. Důsledky přijetí ČSN EN ISO 19111:2011
Přijetím této harmonizované české technické normy se ruší
platnost normy [1] a iniciuje nutnost revize nebo i zrušení
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souvisejících předchozích norem, pokud jsou v rozporu
s ustanoveními normy nové. V konkrétním případě půjde
o tyto národní normy:
- ČSN 73 0415 Geodetické body (vydána v říjnu 2010),
- ČSN 73 0402 Značky veličin v geodézii a kartografii
(vydána v říjnu 2010),
- ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
(schválenana v červenci 1989).
Doporučeným zdrojem aktuální informace je Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí [4]
dostupný na adrese http://www.vugtk.cz/slovnik. V současné době již obsahuje více než 3 600 odborných termínů
s jejich českou definicí a cizojazyčnými ekvivalenty (vždy
v angličtině a většinou i ve francouzštině, němčině, ruštině
a slovenštině). Termíny i značky veličin používaných
v zeměměřictví jsou již ve shodě s obsahem harmonizovaných českých technických norem [2] a [3].
Všeobecné rozšíření a využívání norem ČSN EN ISO
řady 19100 – Geografická informace pro zajištění mezioborové a mezinárodní harmonizace, jakož i garantování kvality geoprostorových dat a metadat, paradoxně nepodporuje ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona
č.71/2000 Sb., podle kterého ČSN není obecně závazná,
pokud právní předpis (zákon, nařízení vlády, vyhláška) výslovně nestanoví povinnost řídit se technickými normami
nebo takové ustanovení není výslovně uvedeno ve smlouvě [6].
Pro obor zeměměřictví v ČR však relevantní právní předpis existuje – je jím Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich
používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb. [5].
V příloze nařízení jsou publikována geodetická data těchto
geodetických referenčních systémů:
a) Světového geodetického systému 1984 (WGS84),
b) Evropského terestrického referenčního systému
(ETRS),
c) Výškového systému baltského - po vyrovnání (Bpv).
Dále jsou tam uvedeny jako geodetické souřadnicové referenční systémy též (z hlediska normy [2]) zobrazené
souřadnicové referenční systémy:
d) Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě
katastrální (S-JTSK),
e) Souřadnicový systém 1942 (S-42).
V tomto nařízení však není zmíněn zobrazený souřadnicový referenční systém (E, N) UTM zobrazení, které používá
Armáda ČR na topografických mapách středních a malých
měřítek, a také některé s ní spolupracující složky integrovaného záchranného systému.
Naopak, jsou zde uvedeny dožívající katastrální souřadnicové systémy (gusterbergský a svatoštěpánský), v jejichž
geodetických datech však chybí parametry použitého elipsoidu! Nařízení navíc popisuje Tíhový referenční systém 1995
(S-Gr95), který nespecifikuje norma [2].
Z uvedených poznatků vyplývá pro zeměměřickou praxi
v ČR mj. účelnost používání značek minimálně těchto
veličin v zeměměřictví:
φ, λ
elipsoidické souřadnice,
h
elipsoidická výška,
X, Y, Z kartézské geocentrické souřadnice,
H
fyzikální výška (normální či ortometrická),
Y, X
rovinné souřadnice v S-JTSK,
E, N
rovinné souřadnice v UTM,
x, y, z
kartézské souřadnice pouze pro technické (lokální) souřadnicové systémy v inženýrské geodézii
a fotogrammetrii (viz 3.3.2).

Geodetický a kartografický obzor
ročník 58/100, 2012, číslo 1
17

Přímý odkaz na normu [2], související opravy a doplňky by
měly být předmětem příští novely nařízení [5].
Harmonizace souřadnicových referenčních systémů i dalších souřadnicových systémů v zeměměřictví přijetím ČSN
EN ISO 19111:2011, včetně sjednocení značek veličin
používaných v zeměměřictví, je nezbytným minimálním
předpokladem k bezproblémové mezinárodní a přeshraniční spolupráci, publikování vědeckých statí v cizích jazycích
a také k úspěšnému působení českých firem v zahraničí.
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SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST
Workshop Galileo User Forum - Sběr prostorových dat
pro potřeby mapování
061.1:528:629.783:656

Dne 14. 6. 2011 pořádalo Ministerstvo dopravy ČR prostřednictvím
Odboru kosmických technologií a družicových systémů ve spolupráci
s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK), Zeměměřickým úřadem (ZÚ), Sdružením pro dopravní telematiku (SDT)
a Magistrátem hlavního města Prahy Workshop Galileo User Forum (GUF) s názvem GNSS Spatial Data Collection for Mapping.
Tradičním místem konání většiny předchozích workshopů GUF byl
Pražský dům v Bruselu. Tentokrát však organizátoři využili možnost
představit účastníkům workshopu prostory nového sídla Agentury
pro evropský GNSS (GSA), která se bude v blízké době stěhovat
z Bruselu do Prahy.
Platforma GUF, založená v roce 2009, je českou iniciativou, která
tvoří rámec pro pořádání tematických workshopů zaměřených na
využití družicové navigace v nejrůznějších oborech (např. silniční,
železniční a letecká doprava, městská mobilita nebo zemědělství).
Prostřednictvím workshopů GUF vedou účastníci, zejména z řad
průmyslu a akademické sféry, odbornou diskuzi s orgány státní
správy a evropskými institucemi odpovědnými za rozvoj družicové
navigace jako jsou Evropská komise, GSA a Evropská kosmická
agentura. Na základě diskuse jsou pak formulovány závěry a doporučení, která by měla být zohledněna při rozvoji systémů družicové
navigace a jejich zavádění do praxe.
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Tento v pořadí již 7. workshop byl věnován sběru prostorových
dat pro potřeby mapování. Setkání zahájili úvodním slovem náměstek ministra dopravy Jiří Žák, místopředseda ČÚZK Karel Štencel
a viceprezident SDT Roman Srp.
V první sekci workshopu, která byla věnována korekčním systémům
pro GNSS, představil Gian Gherardo Calini (GSA) přínosy systému
EGNOS pro mapování. Zdislav Šíma představil výsledky projektu výpočtu konstanty W0, která umožní sjednocení výškových systémů užívaných v různých státech. Pozemním korekčním systémům, jako je
CZEPOS a jejich sítím (EUPOS) se pak věnovaly příspěvky Jaroslava
Nágla (ZÚ), Wieslava Graszky (GUGiK) a Veita Oehlera (EADS Astrium).
Druhá sekce workshopu byla zaměřena na komplementárnost dat
dálkového průzkumu Země (DPZ) a navigačních dat GNSS pro rychlé
mapování v případě mimořádných situací. V úvodním příspěvku sekce
představila Simona Losmanová (CENIA) program Globálního monitoringu životního prostředí a bezpečnosti GMES, který je jedním
z pilířů evropské vesmírné politiky. Příspěvky prof. Bernharda Hofmann-Wellenhofa (Graz University of Technology), Franka Henslera
(Infoterra) a Jaroslava Jansy (ICE) seznámily účastníky workshopu
s využitím těchto technologií pro monitoring průběhu mimořádné
situace a navigaci a komunikaci záchranných týmů v terénu.
V závěrečné sekci věnované aplikacím a uživatelským požadavkům
prezentovali prof. Leoš Mervart a Zdeňek Lukeš (ČVUT) první zkušenosti se zpracováním dat systému Galileo a Boris Procházka (GINA)
představil projekt geografického informačního asistenta GINA. Jiří
Novobilský (CE-Traffic) ve svém příspěvku poukázal na možnost
rozšíření funkcionality automobilových navigací v případě zvýšení
přesnosti určení polohy, což s sebou nese také potřebu rozšíření obsahu
mapových podkladů do těchto navigací. V závěrečném příspěvku celého
workshopu upozornil Tomáš Nielsen (NIELSEN Law Office) svým
příspěvkem na často opomíjenou právní stránku vlastnictví a odpovědnosti při získávání dat z družicových navigačních systémů.
Na základě přednesených příspěvků a diskuse nad prezentovanými
tématy se účastníci workshopu shodli na následujících závěrech a doporučeních, které by měly být zohledněny při dalším rozvoji GNSS:
a) Přesnější určení polohy pomocí korekcí EGNOS umožní využít
GNSS i v aplikacích, kde to dříve z důvodu nízké přesnosti určení
polohy pomocí GNSS nebo z ekonomických důvodů nebylo
možné. Implementací EGNOS v co nejširším spektru aplikací dojde ke zvýšení jistoty rozhodování a dosažení ekonomických úspor.
Implementace EGNOS v integrovaných záchranných systémech,
kde při poškození komunikační infrastruktury může být EGNOS
klíčovým zdrojem korekcí pro záchranné týmy v terénu.
b) Konstanta W0 umožní při určování polohy pomocí GNSS snížit neurčitost výsledné výškové souřadnice a tím přispěje k přesnějšímu
prostorovému určení měřeného bodu. Konstantu W0 je proto velmi
vhodné využít v referenčním systému, který bude využívat Galileo.
c) Je třeba vytvořit prostředí umožňující užší propojení dat DPZ
s daty z GNSS. Úzké propojení DPZ a GNSS, kdy nad tematickými daty GMES jsou promítána navigační data z GNSS, umožní rozvoj komplexních aplikací a přinese novou kvalitu nejen
v oblasti mapování a v rychlé reakci integrovaného záchranného
systému.
d) Technické inovace a rozvoj terestrických korekčních sítí musí
reflektovat vývoj v oblasti GNSS. Korekční sítě musí být připraveny poskytovat korekce jak pro nově zprovozněné systémy, jako
jsou např. znovu zprovozněný GLONASS či budoucí systém
Galileo, tak i GPS po úpravě poskytovaných signálů.
e) Aplikace vyžadující vysoce přesnou informaci o poloze jsou
náročné na kvalitu poskytovaných korekcí. Poskytování vysoce
kvalitních korekcí také vyžaduje úzkou mezinárodní spolupráci
sousedících sítí, zejména v příhraničních oblastech. Takováto
mezinárodní spolupráce, srovnatelná se systémem určování polohy EUPOS, který zahrnuje země střední a východní Evropy, by
měla být rozšířena po celé Evropě.
Prezentace z workshopu naleznete na www.spacedepartment.cz
pod odkazem GUF workshops nebo na www.mdcr.cz pod odkazem
kosmické technologie a družicové systémy.
Poděkování patří všem spoluorganizátorům, přednášejícím za přínosné a precizně připravené prezentace a všem účastníkům za věcnou
a plodnou diskusi.
Ing. Ondřej Šváb,
Ministerstvo dopravy ČR

20. konference GIS Esri v Praze
004:061.2:528.9:910.1

Společnost ARCDATA PRAHA, s. r. o., je známa širokému okruhu
odborníků, zabývajících se problematikou geografických informačních systémů (GIS), jako výhradní distributor software Esri. Za
20 let působení v České republice (ČR) si společnost vydobyla
významné postavení mezi dodavateli technologií GIS, software Esri
našel uplatnění u uživatelů nejrůznějšího zaměření, ať už v oblasti
veřejné správy, nebo v řadě soukromých či státních organizací.
Všichni uživatelé mají možnost setkávat se na každoročně pořádané konferenci, od roku 1990 to bylo již podvacáté (obr. 1).
Společnost ARCDATA PRAHA využívá této příležitosti především
k představení novinek v nabídce produktů Esri, široký prostor však
dostávají také sami uživatelé pro prezentaci vlastních zkušeností
z oblasti využití dodaných technologií. Kongresové centrum v Praze poskytlo ve dnech 9. a 10. 11. 2011 své prostory 850 účastníkům
konference GIS Esri.
Konferenci již tradičně zahajoval ředitel společnosti ARCDATA
PRAHA Ing. Petr Seidl. Po krátkém ohlédnutí za dosavadním
dvacetiletým úspěšným působením společnosti v ČR podrobněji
zmínil činnost na rozsáhlejších projektech dokončených v nedávné
minulosti. Jeden z těchto projektů je založen také na spolupráci
s rezortem zeměměřictví a katastru. Za významný podíl na rozvoji
geoinformatiky byl oceněn Zeměměřický úřad (ZÚ), a to především
za poskytnutí dat ZABAGED ® pro aktualizaci podkladové mapy na
mapovém portálu ArcGIS Online.
V úvodním bloku přednášek obvykle dostávají prostor vyzvané
příspěvky, jejichž téma často přesahuje užší rámec pouhého využití
technologie Esri, problematika se zaměřuje i na širší význam geoinformatiky v nejrůznějších oborech lidské činnosti. Pořadatelům
konference se podařilo v minulých letech přizvat k úvodním vystoupením již řadu významných řečníků. Nejinak tomu bylo i letos.
Zajímavé informace o jaderné havárii v japonské Fukušimě a o využití GIS při jejím hodnocení přednesla Ing. Dana Drábová, Ph.D.,
předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Následující
přednášející referovali o významu geoinformatiky pro ochranu
obyvatelstva. Roli GIS v krizovém řízení představil Ing. Petr Beran,
ředitel odboru krizového řízení Magistrátu hl. m. Prahy. MUDr.
Ondřej Franěk, vedoucí lékař Zdravotnické záchranné služby
(ZZS) hl. m. Prahy, předvedl dokonce propojení geinformatiky se
svým oborem naživo, neboť součástí jeho vystoupení bylo navázaní
spojení a konverzace s dispečinkem ZZS. Příspěvek místopředsedy
Českého statistického úřadu Ing. Stanislava Drápala seznámil
posluchače s využitím dat ze sčítání lidí, domů a bytů pro systém
krizového řízení. Posledním přednášejícím úvodního bloku byl
RNDr. Václav Cílek, CSc., jehož příspěvek měl povahu filozofického zamyšlení nad současným světem a jeho změnami v mnoha
souvislostech - klimatu, surovin, energií i sociálních změn.
Po úvodním bloku přednášek se ujali slova zástupci pořádající
společnosti ARCDATA PRAHA, aby informovali o tom nejnovějším, co přináší společnost Esri pro řešení GIS. Tento programový
blok patří od prvních ročníků konání konference mezi nezastupitelné části programu. Již tradičně mají účastníci konference možnost
vyslechnout si úvodní vystoupení tohoto bloku obvykle v podání
některého ze zástupců společnosti Esri. Tentokrát o záměrech a současné strategii společnosti z širšího pohledu informovala Linda
Hecht. Následovala vystoupení odborníků ARCDATA PRAHA,
kteří seznámili účastníky s novinkami stěžejního software ArcGIS.
Poslední verzí tohoto programového systému je ArcGIS 10.
Posluchači vyslechli informace o nových možnostech systému ve vizualizaci dat a geoprocessingu, v práci s rastrovými daty a v pokročilejších serverových technologiích. Významná pozornost byla
věnována také zlepšení komfortu a rychlosti ovládání.
Následující program konference ve zbytku prvního jednacího dne
a celý následující den byl již rozdělen do sekcí. Jednotlivé bloky se
odděleně věnovaly užití technologií GIS v oblasti veřejné správy,
dále pak inženýrských sítí nebo životního prostředí. Zvláštní sekce
byla věnována oblasti Business Intelligence, svůj vlastní prostor
dostaly příspěvky pojednávající o rastrovém GIS. Podrobnější
informace o technologiích a uživatelských řešeních měli možnost
účastníci vyslechnout v řadě workshopů. Ve workshopech pořádající společnosti ARCDATA PRAHA byla věnována největší pozor-
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MAPY A ATLASY
Seminář Digitalizace mapových sbírek
a archivů II se konal opět v Praze
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Obr. 1 Historie konferencí GIS Esri v ČR na posteru
společnosti ARCDATA PRAHA
nost kontrole kvality a serverovým řešením, druhý den vyvolal zájem workshop, který představil služby portálu ArcGIS Online a dále
byla věnována pozornost nasazení specializovaných mobilních
aplikací prostřednictvím software ArcGIS Mobile. Prostor pro
představení vlastních řešení GIS založených na platformě ArcGIS
dostali ve vlastních workshopech někteří z nejvýznamnějších partnerů společnosti ARCDATA PRAHA – firmy T-mapy, spol. s r. o., Geodis Brno, spol. s r. o., VARS Brno, a. s., a GEOTRONICS Praha, s. r. o.
Mezi množstvím příspěvků se rozhodně neztratila vystoupení
reprezentantů rezortu zeměměřictví a katastru. V bloku Veřejná
správa nejprve představil zástupce Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního (ČÚZK) Ing. Tomáš Holenda projekt RÚIAN (Registr
územní identifikace, adres a nemovitostí). Bezprostředně po něm
následoval příspěvek s názvem Cíle a činnosti Zeměměřického úřadu
v následujících letech. Ředitel ZÚ Ing. Jiří Černohorský zmínil mimo
jiné i užití technologie Esri pro tvorbu Základních map středního
měřítka v rámci nově vybudovaného Informačního systému státního
mapového díla (IS SMD). Podrobněji se věnoval problematice
výstavby a implementace IS SMD v druhé části bloku Veřejná správa
také RNDr. Ing. Michal Traurig, rovněž zástupce ZÚ. Zasloužená
pozornost byla věnována i poslednímu rezortnímu příspěvku v podání
Ing. Evy Pauknerové, CSc., z ČÚZK, jejíž prezentace seznámila
posluchače se současným stavem a dalším vývojem infrastruktury
prostorových informací.
Součástí konference byla i tradiční výstava firem v předsálí. Novinkou v tomto výstavním prostoru byl rozšířený stánek pořádající
společnosti ARCDATA PRAHA, ve kterém specialisté z oddělení
technické podpory poskytovali konzultace a rady uživatelům produktů Esri. Oživením výstavy byla také expozice, kde bylo předváděno propojení nejmodernějších audiovizuálních technologií a GIS
při záchraně životů, jak je v současné době využito v dispečinku
ZZS hl. m. Prahy.
Další tradiční součástí konference je výstava posterů. Z blíže
nespecifikovaných příčin se pořadatelé setkali s nižším zájmem
o účast v této sekci, přesto však byl počet 23 postery dostatečný
a jejich kvalita byla opět vysoká, takže při hodnocení měla odborná
porota z čeho vybírat. Vítězný poster, jehož zpracovatelem byla
firma VARS Brno, a. s., pojednával o využití technologií GIS při
zaměřování toku Labe. Ve vzácné shodě se uvedený poster umístil
na prvním místě i v anketě účastníků konference.
Konference GIS Esri 2011 dokázala opět přitáhnout pozornost
velkého počtu odborníků zabývajících se geoinformatikou, a podle
ohlasů v kuloárech opět nebyli zklamáni. Konference přinesla řadu
podnětů pro rozvoj a využití nejrůznějších technologií GIS,
a to přesto, že se jedná v první řadě o konferenci uživatelskou, tedy
s důrazem na aplikace založené na konkrétní produktové platformě.
Podrobnější informace o konferenci včetně odkazu na sborník
lze najít na stránkách společnosti ARCDATA PRAHA, s. r. o.,
http://www.arcdata.cz/.
Ing. Petr Dvořáček,
Zeměměřický úřad, Praha

Dne 4. 11. 2011 se konal odborný seminář Digitalizace mapových
sbírek a archivů II. V konferenčním sále budovy zeměměřických
a katastrálních úřadů v Praze-Kobylisích jej spolupořádala Kartografická společnost ČR, katedra mapování a kartografie Fakulty
stavební (FSv) ČVUT v Praze a Ústřední archiv zeměměřictví
a katastru (ÚAZK).
Pokračování úspěšného semináře z roku 2010 zahájil v opět zcela
zaplněném sále (obr. 1) předseda Kartografické společnosti ČR doc.
Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. Moderátorem první části semináře byl
Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D., který přivítal účastníky i přednášející a zahájil první blok příspěvků. Přednášející z jednotlivých pracovišť postupně představovali systémy digitalizace map, prezentovali dokončená díla, informovali o novinkách a připravovaných projektech.

Obr. 1 Účastníci semináře
I. blok příspěvků:
- Kartografické zdroje jako kulturní dědictví a formy jejich
zpřístupňování – prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Historický
ústav AV ČR), Ing. Milan Talich, Ph.D. (Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Zdiby).
- Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR – PhDr. et Mgr.
Eva Novotná (Mapová sbírka PřF UK Praha), Mgr. Bc. Zdeněk
Stachoň, Ph.D. (MU Brno, PřF – Geografický ústav).
- Mapy ÚAZK na internetu - další etapa – RNDr. Miroslav Kronus, Ing. Stanislav Meissner (ÚAZK, Zeměměřický úřad, Praha).
- Struktura a obsah mapové sbírky zahraničních topografických
map při katedře mapování a kartografie ČVUT – prof. Ing.
Bohuslav Veverka, DrSc. (ČVUT v Praze, FSv – katedra mapování a kartografie), Mgr. Monika Čechurová, Ph.D. (ZČU v Plzni,
PedF – katedra geografie).
II. blok příspěvků (moderoval M. Mikšovský):
- Představení projektu Národní digitální knihovna – Ing. Petr
Žabička (Moravská zemská knihovna v Brně).
- Přehled základních metod georeferencování starých map – Ing.
Jiří Cajthaml, Ph.D. (ČVUT v Praze, FSv – katedra mapování
a kartografie).
- Metodika lokalizace starých map na vybraných mapových sadách – doc. Ing. Václav Čada, CSc. (ZČU v Plzni, FAV – oddělení geomatiky).
- Online služba Georeferencer – Mgr. Petr Přidal (Klokan Technologies GmbH).
- Vyhledávání pomocí MapRank – Mgr. Petr Přidal (Klokan
Technologies GmbH).
Po každém příspěvku byl i krátký prostor na dotazy a připomínky.
Na závěr M. Mikšovský všem poděkoval za účast.
Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha
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Obr. 4 Rastr hloubek
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1. 3. 1913 vyšlo v Brně první číslo časopisu Spolku českých
geometrů Zeměměřičský Věstník, základ nepřetržité publipubli
kační činnosti českých i slovenských geodetů a kartografů.
Celá historie časopisu potvrzuje, že zásady vytyčené jeho
zakladateli byly zachovávány a s pokrokem
pokrokem vědy a techniky
tvůrčím způsobem rozvíjeny. V průběhu let se měnil nejen
vydavatel, ale i název časopisu (Zeměměřičský Obzor, Zeměměřický
mě
měřický Obzor, Zeměměřictví) až na dnešní Geodetický
a kartografický obzor, pod kterým je vydáván od roku 1955.
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republice.
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