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Elektronizace proniká
do všech našich aktivit
Geodetický a kartografický obzor oslavil v uplynulém roce
100 let své existence a z rozhodnutí vydavatelů mění formu
na elektronický odborný časopis, který bude od letošního
roku čtenářům k dispozici bezplatně na internetu. Tato
změna má své podporovatele i kritiky a teprve čas ukáže,
jaký vliv bude skutečně mít, zda časopis tímto krokem
získá nové čtenáře i přispěvatele, nebo je naopak ztratí.
Změna je samozřejmě také reakcí na rostoucí náklady spojené s klasickou formou tištěného časopisu, ale nejde jen
o tento vliv. Elektronizace, či chcete-li digitalizace, proniká do pracovního i soukromého života nás všech a přináší mnoho změn, někdy náš život i práci usnadňuje, jindy
ji vnímáme spíše jako komplikaci zaběhnutých procesů.
Postupně tyto procesy upravujeme a ve většině případů
pak zjišťujeme, že s podporou informačních a komunikačních technologií pracujeme snáze a rychleji, a že tyto technologie poskytují mnoho výhod i pro naše soukromé aktivity. Proč by tedy elektronická forma měla být překážkou
v rozvoji odborného časopisu, když nám výrazně pomáhá
při správě katastru nemovitostí, při rozvoji základních
zeměměřických produktů, když bez využití informačních
a komunikačních technologií si už nedokážeme představit
většinu geodetických měření a už vůbec ne jejich zpracování do výsledných produktů?
Elektronizace agend a digitalizace datových fondů provází státní správu zeměměřictví a katastru nemovitostí
v České republice celých uplynulých 20 let. Jeden ze stěžejních koncepčních dokumentů – Koncepce digitalizace
katastru nemovitostí – vznikl již v roce 1993. V první fázi
přinesl digitalizaci listů vlastnictví a on-line aktualizaci
souboru popisných informací katastru nemovitostí. Bez
tohoto kroku by nebylo reálné zajistit restituční proces
a privatizaci státního majetku, ani rychlý rozvoj trhu s nemovitostmi ve druhé polovině 90. let. Pokračovali jsme
vytvořením skutečně moderního informačního systému
katastru nemovitostí integrujícího popisné a mapové
informace do jednoho celku a otevřeli si tak cestu k nebývalému rozvoji informačních služeb využívajících přístupu k informacím přes internet. Současně jsme tím získali
možnost monitorovat pracovní procesy, zejména při zápisech práv do katastru nemovitostí, a následně odstraňo-

Ing. Karel Večeře,
Český úřad zeměměřický a katastrální

Předseda ČÚZK K. Večeře
vat problémy, které vedly k rozdílným lhůtám při zápisech
práv na různých pracovištích. Podstatné zlepšení služeb při
zápisech práv a zejména jejich zrychlení jistě není výsledkem pouze elektronizace, neboť vyžadovalo řadu opatření
v různých oblastech, včetně změny způsobu a stylu řízení,
ale elektronizace přinesla kromě důležitých informací pro
řízení také transparentnost procesů a s ní spojené odstranění nedůvěry uživatelů k našim službám.
Dnes intenzivně digitalizujeme katastrální mapy a pokrytí území jejich digitální formou již překročilo 2/3 katastrálních území. Je to další krok ke zkvalitnění datové základny katastru nemovitostí minimálně ve smyslu odstranění nesouladu popisných a mapových údajů a alespoň
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částečného zlepšení kvality geometrického a polohového
určení nemovitostí. Uživatelé pak dostávají produkty, které
mohou lépe využívat ve svých informačních systémech. Infrastruktura umožňující geodetická měření s připojením na národní nebo evropský souřadnicový systém je u nás plně srovnatelná třeba s Německem a snad jediné, v čem máme výraznější zpoždění, je společenské chápání právního významu
toho, co katastrální mapa zaznamenává a jak s jejími údaji
o poloze hranic pracovat, aby nevznikalo více škody než užitku.
Nad výsledky dosavadního, pro někoho možná pomalého, postupu digitalizace a elektronizace jsme v roce 2012
uvedli do života další klíčový registr státní správy – registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN).
Ten je úzce propojen s dalšími základními registry, kterým
přináší identifikaci a lokalizaci základních územních prvků
až do úrovně parcely a budovy, takže firmy už nemohou
sídlit a občané se přihlašovat k trvalému pobytu na neexistujících adresách a oproti tomu automatické přenesení
změny adresy do záznamu o vlastníkovi v katastru nemovitostí se stalo realitou. Dnes je pro většinu z nás ještě
obtížné dohlédnout všech přínosů tohoto projektu třeba
i jen v oblasti kvality základních dat, kterých, jak doufám,
budeme svědky v dalších letech po napojení širokého
spektra agend na základní registry. Přesto již nyní se před
námi otevírají velmi zajímavé možnosti jak například zajistit průběžnou aktualizaci dalších sad údajů o jednotlivých pozemcích a budovách vedených v registru územní
identifikace přímo jejich správci. Namísto vyhotovování
listin pro zápis technických údajů o parcelách či budovách
do katastru nemovitostí přichází doba jejich přímého vyznačení v základním registru z agendového informačního
systému správce. Znamená to rychlé, jednoduché a v případě odpovědného přístupu veřejné správy i spolehlivé
řešení dnešního nepružného systému.
Rok 2013 bude rokem pilné práce na přizpůsobení katastru nemovitostí rekodifikovanému občanskému právu
v České republice. Tato změna s sebou nepochybně přinese další impuls pro elektronizaci vstupních podkladů
pro zápisy právních vztahů k nemovitostem, tedy v oblasti
dosud rozvíjené jen málo, avšak s velkým potenciálem pro

Úloh bolo a bude dosť
(aj počas globálnej hospodárskej krízy)

Predsedníčka ÚGKK SR
M. Frindrichová

Na prelome rokov máme opäť
príležitosť obzrieť sa späť a oficiálne aj súkromne vyhodnotiť uplynulý rok v živote nášho rezortu. Rezortu, ktorý ako
v zásade každý rezort, pozostáva najmä z ľudí, ktorí sú si
profesijne blízki a pracujú na
jednom diele. Je to ale zároveň aj obdobie vianočných
sviatkov, ktoré predstavujú
vzácny čas pokoja a umožňujú porozumieť samým sebe
aj ostatným akosi lepšie, než
počas iných uponáhľaných
mesiacov, naplnených hlavne
prácou. Cielene Vás na tomto
mieste nezaťažím technickými formuláciami, na ktoré je

Večeře, K.: Elektronizace proniká do všech našich aktivit

zvýšení efektivity procesů při těchto zápisech. Vždyť zpracování vstupů do informačního systému dnes spotřebovává téměř polovinu kapacit katastrálních úřadů.
Podobným vývojem prošla také elektronizace a digitalizace dalších databází a činností ve státní správě zeměměřictví. Základní báze geografických dat překonala své těžké
začátky a je dnes moderní základní databází srovnatelnou
s německým ATKISem, a to včetně na ni navázané digitální
kartografie a produkce základních map. Digitální ortofoto se
stalo běžnou součástí našeho každodenního života a webové služby nám jej zprostředkovávají v tolika situacích, že
nám tato data doslova zevšedněla. Kvalitní digitální výškopis
s decimetrovou přesností z celého území státu se jevil před
pár lety příliš nákladným. Letos dokončíme letecké laserové
skenování a digitální modely terénu i pokryvu vytvořené na
jeho základě již postupně uživatelům poskytujeme. Přitom
stát postupně redukuje své kapacity zajišťující tyto základní
produkty a nemá možnost investovat žádné velké prostředky. Digitalizace a elektronizace se však i zde projevuje
velmi výrazným zvýšením dostupnosti těchto produktů
z pohledu nezbytných výdajů a následně i usnadněním přístupu uživatelů k těmto zeměměřickým produktům.
Soukromý sektor v zeměměřictví je ovlivněn elektronizací a digitalizací podobně a dostavují se i určité synergické
efekty, ze kterých profituje koncový uživatel. Jistě by bylo
možné vyjmenovat nejednu oblast, kde je co zlepšovat,
a také projekty, které mají zlepšení přinést. Do této kategorie patří již zmíněný RÚIAN, INSPIRE, ale i připravovaná
elektronizace v oblasti geometrických plánů.
Elektronizace a digitalizace v zeměměřictví a katastru
nemovitostí má nesporné pozitivní výsledky a skýtá i další
příležitosti. Je jen na nás, jak je využijeme. Stejně tak záleží jen na nás, jak přijmeme elektronickou formu odborného časopisu Geodetický a kartografický obzor. Osobně
věřím, že našemu časopisu se skutečně dlouholetou tradicí, kterou nám může většina podobných oborů závidět,
se otevírá nová příležitost oslovit širší okruh čtenářů a získat i nové autory odborných příspěvků.
Do redakce došlo: 7. 12. 2012

Ing. Mária Frindrichová,
Úrad geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky
dosť priestoru inokedy, ani množstvom štatistických údajov, ale rada by som zdôraznila skôr to, čo je ukryté za
nimi. Rezort má svoje priority vychádzajúce z programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky (SR), ale
akými prostriedkami ich spoločne naplníme a akým ostatným činnostiam budeme venovať zvýšenú pozornosť, je
vo veľkej miere v kompetencii Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR a jeho organizácií, a ak to rozmeníme na drobné, aj v kompetencii každého jednotlivca.
Úloh bolo a aj bude dosť. A v tejto chvíli je zrejmé, že ich
v nastávajúcom roku budeme plniť s rozpočtom, ktorý vo
výraznej miere zmenšuje naše operačné možnosti oproti
možnostiam tohtoročným. Nie je to nič potešiteľné, pretože posledná vec, ktorú by sme si všetci priali, by bol úbytok
kvalitných zamestnancov. Je však zároveň jasné, že počas
globálnej hospodárskej krízy a stráženia si trojpercentného
deficitu v štátnom rozpočte je neľahko každému rezortu.
Z problémov, ktoré rezort ÚGKK SR má a ktoré som
prezentovala na nedávnych 20. slovenských geodetic-
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kých dňoch v Žiline, do dnešných dní príliš veľa neubudlo.
Dňa 10. 12. 2012 bol na rokovanie vlády SR predložený
ďalší prepracovaný materiál, v ktorom sme požadovali
zabezpečenie financií na dokončenie registrov obnovenej
evidencie pozemkov v pôvodných kontrahovaných termínoch, t. j. do konca roka 2014, v krajnom prípade s alternatívou kontinuálneho pokračovania úlohy, ale s termínom
ukončenia predĺženým na rok 2016. Výsledok prerokovania materiálu na vládnej úrovni zatiaľ nepoznáme.
V ten istý deň sme predložili do poradných orgánov
vlády SR nový katastrálny zákon so zapracovanými pripomienkami z medzirezortného pripomienkového konania.
Novelu zákona o geodézii a kartografii sme sa pre veľké
množstvo zásadných pripomienok zo strany iných rezortov rozhodli v roku 2012 na ďalšie prerokovanie nepredložiť a celý legislatívny proces jej tvorby dočasne pozastaviť s cieľom jej úpravy.
Vo chvíli, keď čítate tieto riadky, už prebehla transformácia katastrálnych úradov na správy katastra v sídlach
krajov, pričom tieto získali právnu subjektivitu, sú rozpočtovými organizáciami rezortu ÚGKK SR a súčasne služobnými úradmi zamestnancov správ katastra v územnom
obvode krajov. Na tento účel sme pripravili a schválili nový
organizačný poriadok pre správy katastra v sídlach krajov.
Pociťujem potrebu vyjadriť veľkú vďaku všetkým pracovníkom, ktorí aj nad rámec svojich bežných pracovných
povinností pomáhajú testovať a pripomienkovať programové vybavenie v rámci implementácie projektov z Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Rovnaká
vďaka patrí pracovníkom, ktorí testujú a opravujú údaje
pre ich migráciu do nového informačného systému. Dúfam, že tento obrovský pracovný, odborný a morálny potenciál, ktorý naši spolupracovníci do implementácie projektov
financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie
vkladajú, bude mať za výsledok ďalší rozvoj nášho rezortu.
Aj naši mimorezortní kolegovia si zaslúžia poďakovanie za
ochotu spolupracovať a za kvalitné výsledky nimi vyhoto-
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vovaných prác, ktoré odovzdávajú do štátnej dokumentácie. Spoluprácu s Komorou geodetov a kartografov považujem za tradične obojstranne užitočnú a veľmi vhodnú.
Mnoho podnetov z radov súkromných geodetov, ale aj
od zodpovedných pracovníkov na správach katastra
upozorňuje na neželanú situáciu v oblasti zhotovovania
geometrických plánov, keď sú denne konfrontovaní s problémom práce v podmienkach doterajšej realizácie S-JTSK,
ako aj v realizácii JTSK03. Z tohto dôvodu ÚGKK SR zverejní
prevodové interpolačné tabuľky medzi oboma realizáciami, aby mal prevod medzi súradnicami na úrovni geodetických základov jednotný obojstranný výstup. Tomu bude
zodpovedať aj činnosť novej bezplatnej rezortnej transformačnej služby, s ktorej nasadením počítame v najbližšom období. Naši spolupracovníci v súčasnosti pripravujú
takú technológiu, ktorá zabezpečí v každom katastrálnom území vytvorenie jedného súboru – výkresu, ktorý
bude obsahovať všetky využiteľné číselné výsledky, ktoré
v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností
– KN (či už v počítačovo využiteľnom tvare, alebo na papierovom médiu) v každom katastrálnom území máme.
Teší ma, že rozhodovacej činnosti a práci so súborom
popisných informácií KN sa už tradične venuje zaslúžená
vysoká pozornosť. Ako istú výzvu pociťujem potrebu, aby
sa podobná pozornosť venovala aj práci so súborom geodetických informácií KN. Vedie ma k tomu nielen profesijné zameranie, ale aj nesporný fakt, že dlhodobá stagnácia geodetickej časti katastrálneho operátu zákonite
ovplyvňuje aj kvalitu informácií popisných.
V novom roku 2013, v ktorom nás čaká veľa práce, Vám
tradične želám pevné zdravie, lebo je vzácne, veľa šťastia,
lebo je krásne, veľa lásky, lebo je jej málo a v neposlednom rade aj veľa profesionálnych úspechov, pričom sa
osobne teším na ďalšiu spoluprácu s Vami na rozvoji nášho
rezortu.
Do redakcie došlo: 11. 12. 2012

Problematika interoperability
a harmonizácie priestorových
údajov v kontexte smernice INSPIRE

Ing. Juraj Vališ, PhD.,
Mgr. Radoslav Chudý,
Katedra kartografie, geoinformatiky a DPZ
Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

Abstrakt
Interoperabilita priestorových údajov predstavuje základ pre vytvorenie infraštruktúry pre priestorové informácie (SDI) definovanej smernicou 2007/2/ES – INSPIRE. Popis problematiky interoperability priestorových údajov v rámci SDI, definícia krokov,
ktoré je potrebné vykonať na jej dosiahnutie. Prostriedkom na dosiahnutie interoperability je komplexný proces harmonizácie
pozostávajúci z detailnejších subprocesov, ktoré sú v príspevku podrobnejšie popísané. Problematika harmonizácie je demonštrovaná na príklade geografických názvov.
Contribution to the Issue of Interoperability and the Harmonization of Spatial Data in the Context of the INSPIRE Directive
Summary
Interoperability of spatial data is the base for creation of spatial data infrastructure (SDI) defined in the Directive 2007/2/EC –
INSPIRE. The post describes the problem of interoperability of spatial data within SDI, defines steps to be taken to achieve it.
Means of interoperability achievement is a complex process of harmonization, consisting of sub processes, which are described
in more detail in this contribution. Base workflow of harmonization is demonstrated on the example of Geographical Names.
Keywords: GML, Spatial data infrastructure (SDI), Geographical Names, application schema
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1. Úvod
Rozvoj a nové možnosti využívania informačných a komunikačných technológií, a najmä ich stále väčšia prístupnosť verejnosti v rôznych oblastiach verejného života,
kladú čoraz väčší dôraz na potrebu kvalitných, aktuálnych
a verejne dostupných údajov, služieb na ich poskytovanie, infraštruktúr podporujúcich využívanie rôznorodých
zdrojov údajov a najmä na zabezpečenie schopnosti údaje
si vymieňať a spoločne ich používať.
Využívanie verejne dostupných priestorových údajov
(údajov s priamym alebo nepriamym odkazom na konkrétnu polohu priestorového objektu alebo geografickú
oblasť) bude zabezpečovať v súčasnosti budovaná infraštruktúra pre priestorové informácie (Spatial Data Infrastructure – SDI), ktorej zámerom je umožniť poskytovanie
a jednotný prístup k zdieľaným, harmonizovaným a aktualizovaným súborom priestorových údajov a ich sprístupnenie pre tretie strany a verejnosť.
Legislatívny rámec tvorby funkčnej SDI v krajinách Európskej únie (EÚ), vrátane podmienok harmonizácie a interoperability priestorových údajov ako základného predpokladu tvorby SDI, tvorí najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/EC INSPIRE [8], nariadenie Komisie
EÚ č. 1089/2010 [7], súbor vykonávacích (implementačných) predpisov a technických špecifikácií, ako aj súvisiace
normy prijaté organizáciami pre normalizáciu.
Národný legislatívny rámec tejto problematiky v Slovenskej republike (SR) upravuje zákon č. 3/2010 Z. z. [10] a požiadavky na zabezpečenie harmonizácie a interoperability
súborov priestorových údajov, podrobnosti o harmonizácii
a interoperabilite súborov priestorových údajov a nástroje
na zabezpečenie harmonizácie a interoperability súborov
priestorových údajov spresňuje vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 352/2011 Z. z. [11].

2. Interoperabilita a harmonizácia údajov v SDI
Geografické informácie, SDI, interoperabilita a zdieľané informačné systémy sú pojmy, ktorým vývojári informačných
a komunikačných technológií, tvorcovia rozhodnutí zodpovední za informácie vo verejnom sektore, ako aj vedecká
obec, štátni zamestnanci, či technici čelia každý deň bez
ohľadu na to, či ich pracovnou oblasťou je hydrológia, štatistika, geológia, verejná bezpečnosť, ochrana civilistov,
poľnohospodárstvo, ochrana prírody alebo niečo iné.
Geografické informácie majú priamy súvis s väčšinou
ľudských činností a zasahujú do bežného ľudského života,
preto je potrebné, aby priestorové údaje boli dostupné nielen pre odborníkov, ale v primeranej miere aj pre občanov.
S týmto cieľom je potrebné budovanie SDI ako nástroja
umožňujúceho prístup k harmonizovanej geografickej informácii v rôznych formách širokému spektru používateľov.
SDI pozostáva z viacerých komponentov, tak ako je to
znázornené na obr. 1.
Základ SDI tvoria priestorové údaje, preto je potrebné
klásť veľký dôraz na ich aktuálnosť a interoperabilitu.
Priestorové údaje sú tvorené počas dlhého obdobia veľkým množstvom organizácií, rôznymi postupmi, v rôznej štruktúre a kvalite. Na tvorbu a najmä účelnú funkcionalitu SDI je potrebné zabezpečiť ich interoperabilitu
a harmonizáciu.
Veľmi dôležité je pochopenie významu interoperability,
ktorú môžeme definovať ako schopnosť aplikácií operovať

Vališ, J.–Chudý, R.: Problematika interoperability…

cez inak nekompatibilné systémy. Podľa [9] môžeme hovoriť o troch typoch interoperability (obr. 2).
Prvým typom je štandardizácia systémov, kde jednotlivé systémy sú štandardizované tak, aby dokázali medzi
sebou komunikovať interoperabilným spôsobom. Tento
prístup však v praxi (aj v prípade iniciatívy INSPIRE) nie je
využiteľný, pretože jestvuje veľké množstvo systémov vyvíjaných podľa štandardov, používateľských potrieb organizácií a používateľských skupín [9].
Druhý typ – bilaterálna výmena – spočíva v obojstrannej komunikácii rozhraní jednotlivých prepojených systémov. Počet týchto rozhraní narastá s počtom rozličných
existujúcich systémov [9].
Tretí typ interoperability je považovaný za najbežnejší
a najpraktickejší spôsob. Ide o flexibilný systém systémov,
do ktorého je možné pridávať nové systémy bez potreby
adaptácie na existujúce systémy alebo bez potreby pridávania nových rozhraní. Na tomto princípe je postavená aj
interoperabilita v rámci INSPIRE [9].
Smernica INSPIRE definuje interoperabilitu ako „možnosť kombinovania súborov priestorových údajov a možnosť interakcie služieb bez opakovaného manuálneho
zásahu tak, že výsledok je koherentný a zvýši sa pridaná
hodnota súborov údajov a služieb“. Táto definícia posúva
zameranie interoperability z polohy interakcie systémov do
polohy ako môžu používatelia ťažiť z odstránenia bariér
pri kombinácii údajov z rôznych zdrojov [2].
Na základe uvedených faktov preto môžeme harmonizáciu definovať ako spôsob zabezpečenia interoperability. Harmonizácia priestorových údajov je proces modifikácie sémantiky a štruktúry údajov s cieľom zabezpečenia
súladu s požiadavkami (špecifikácie, štandardy, legislatíva) naprieč hranicami a používateľskými skupinami. Je
dôležité definovať, čo znamená pojem priestorové údaje.
Priestorové údaje sú podľa čl. 3 ods. 2 smernice INSPIRE
„všetky údaje s priamym alebo nepriamym odkazom na
konkrétnu polohu alebo geografickú oblasť“ [9]. Priestorové údaje sú parciálnou abstrakciou reálneho sveta. Proces abstrakcie zahŕňa rôzne uhly pohľadu, je viazaný k rôznym časovým obdobiam a vedie k rôznym úrovniam detailu informácií záujmového územia, čo vedie k multiplikácii priestorových údajov. Je možné definovať tri prístupy multiplikácie [9]:
1. viacnásobné náhľady (tematické náhľady) – ten istý
fenomén môže byť reprezentovaný rôznymi spôsobmi
(rieka ako časť hydrologickej siete, ako časť dopravnej
siete, ako hranica);
2. viacnásobné časové reprezentácie – dynamicky meniace sa fenomény, napr. meteorologické javy ako
cyklóny;
3. viacnásobné mierkové (rozlíšenie) reprezentácie – rôzne
úrovne detailu.
Viacnásobné priestorové informácie sú oveľa náročnejšie na spracovanie a údržbu vzhľadom na ich vzájomné
inkonzistencie a cieľom SDI je tieto rozdiely odstrániť, aby
používateľ snažiaci sa integrovať priestorové údaje z viacerých zdrojov nenarážal na problémy s inkonzistenciou
údajov.
V súčasnom stave priestorových údajov vznikajú ich
inkonzistencie v troch oblastiach:
1. Syntax
Syntax predstavuje internú štruktúru údajov. Najjednoduchším príkladom je rôznorodosť súborových formátov,
ktoré sa líšia od jednej platformy k druhej.
2. Sémantika
Z hľadiska sémantiky používateľ naráža na problémy s rôz-
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Obr. 1 Štruktúra SDI

a) štandardizácia systémov

b) bilaterálna výmena
Obr. 2 Typy interoperability

c) štandardizovaný výmenný jazyk
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nou úrovňou klasifikácie a agregácie údajov, s rôznou štruktúrou atribútových údajov (obr. 3).
3. Priestorová reprezentácia
Inkonzistencie súvisiace s grafickou reprezentáciou údajov, ktoré vedú k problémom so spracovaním údajov. Príklady sú uvedené na obr. 4.
Cieľom interoperability a harmonizácie ako prostriedku

na jej dosiahnutie je v rámci SDI eliminácia vymenovaných inkonzistencií údajov.
Na potrebu harmonizácie priestorových údajov v rámci
SDI je potrebné vytvoriť konceptuálny rámec, ktorý zabezpečí interoperabilitu údajov naprieč celým spektrom
priestorových údajov v rámci jednotlivých tém, ako aj
medzi nimi (obr. 5).

Obr. 3 Sémantické chyby [5]

Obr. 4 Chyby priestorovej reprezentácie [5]
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Téma 2

Obr. 5 Harmonizácia naprieč tematickými údajmi [9]

Obr. 6 Konceptuálny rámec INSPIRE

2.1 Konceptuálny rámec INSPIRE
Konceptuálny rámec smernice INSPIRE (obr. 6) je postavený na dokumentoch D2.3, D2.5, D2.6 a D2.7.
Dokument D2.3 Definition of Annex Themes and Scope
definuje obsah a cieľ jednotlivých tematických údajov uvedených v prílohách smernice INSPIRE, a tým vymedzuje údaje, ktoré sú zahrnuté v jednotlivých témach [3].
Dokument D2.5 Generic Conceptual Model definuje
prvky interoperability uvedené na obr. 7, ktoré predstavujú
koncept interoperability v rámci INSPIRE. Prvky sú odvo-

dené na základe požiadaviek a cieľov infraštruktúry v súlade s korenšpondujúcimi geoinformačnými technológiami a zabezpečujú harmonizáciu naprieč všetkými témami definovanými v prílohách smernice INSPIRE. Dokument uvádza základné aplikačné schémy, údajové typy,
ktoré sú využívané v tematických údajových špecifikáciách
a sú súčasťou nariadenia Komisie (EÚ) č. 1089/2010 [7].
Dokument D2.6 Methodology for Specification Development popisuje metodiku tvorby údajových špecifikácií
pre jednodlivé témy príloh smernice INSPIRE. Je založený
na pravidlách definovaných v dokumente D2.5 [2].

GaKO 59/101, 2013, číslo 1, str. 008

8

Geodetický a kartografický obzor
ročník 59/101, 2013, číslo 1

Vališ, J.–Chudý, R.: Problematika interoperability…

Obr. 7 Prvky interoperability INSPIRE [5], [9]
Dokument D2.7 Guidelines for Encoding popisuje pravidlá kódovania priestorových údajov. Pre vektorové priestorové údaje INSPIRE je záväzné kódovanie vo forme štandardu organizácie OGC (Open Geospatial Consortium) – GML
3.2.1 [4]. V súčasnosti je otvorená otázka kódovania rastrových priestorových údajov, ktoré sú definované v aplikačných schémach pre témy z príloh II a III smernice INSPIRE.
Na samotné zabezpečenie interoperability je potrebné
uskutočniť harmonizáciu predmetných priestorových údajov. Procesy popisujúce harmonizáciu sú definované v nasledujúcej časti.

3. Pravidlá a fázy harmonizácie priestorových údajov
Proces harmonizácie údajov je komplexný problém, na
ktorý je potrebné nazerať z viacerých hľadísk. Harmonizácia údajových štruktúr tvorí základ pre vytvorenie infraštruktúry priestorových údajov v rámci Európskeho spoločenstva. Je dôležité, aby údaje, ktoré majú tvoriť primárnu
bázu infraštruktúry, mali presne definovanú štruktúru. Jednotná štruktúra údajov umožňuje ich bezproblémovú integráciu tak medzi poskytovateľmi priestorových údajov na
vnútroštátnej úrovni, ako aj medzi členskými štátmi. Pri
harmonizácii údajov je potrebné zohľadňovať ich obsah,
štruktúru a kvalitu, použité súradnicové a časové referenčné systémy a v neposlednom rade aj problematiku
metaúdajov. Na základe doterajších skúseností definujeme v procese harmonizácie tri základné fázy (obr. 8).
3.1 Premodelovanie schémy
Premodelovanie schémy zahŕňa procesy, ktorých výsledkom sú harmonizované priestorové informácie. Ide o zložitý proces, ktorý sa skladá zo štyroch častí.
3.1.1 Analýza údajového modelu
Proces analýzy údajových modelov v sebe zahŕňa analýzu

štruktúry údajov (katalógu objektov), analýzu referenčných časových a súradnicových systémov, analýzu existujúcich metaúdajov, analýzu kvality údajov a analýzu značkového kľúča.
Pre údajové modely INSPIRE je dôležitý konceptuálny
údajový model INSPIRE, ktorý je popísaný v dokumente
D2.5. Ďalším významným rámcovým konceptuálnym dokumentom je D2.7, ktorý (ako už bolo spomenuté) definuje
pravidlá kódovania priestorových údajov, pričom každá
téma definovaná v prílohe smernice má vlastné špecializované implementačné pravidlá. V rámci nich je exaktne
popísaný cieľový údajový model rozdelený na aplikačné
schémy a implementačné požiadavky. Na konceptuálny
zápis jednotlivých údajových modelov je využívaný štandard UML 2.1. Hlavné časti jednotlivých implementačných
pravidiel pre údajové špecifikácie sú transformované do
platnej legislatívy. V súčasnosti je záväzné nariadenie Komisie EÚ č. 1089/2010 [7], ktoré zahŕňa všetky témy prílohy I.
3.1.2 Porovnanie údajových modelov
Porovnanie údajových modelov zahŕňa procesy, ktoré zabezpečia konceptuálne namapovanie jednotlivých údajových modelov navzájom. Ide o kľúčový proces, ktorý zabezpečí prepojenie údajových modelov.
Rozdiel medzi údajovými štruktúrami je na sémantickej
úrovni, na úrovni rôznych formátov, avšak najväčší rozdiel
je medzi chápaním a definíciou údajových modelov. Väčšina poskytovateľov priestorových údajov využíva a spracováva svoje údaje vo forme relačných databázových modelov, avšak INSPIRE prináša na priestorové údaje pohľad objektovo orientovaný, založený na štandarde XML, resp. GML.
3.1.3 Transformácia údajov do schémy INSPIRE
Proces transformácie údajov do schémy INSPIRE predstavuje najzložitejši proces harmonizácie priestorových
údajov. Ide o proces na technickej úrovni, ktorý sa opiera
o výstupy z analýzy a o porovnania údajových modelov.
Procesný tok je popísaný na obr. 9.
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Obr. 8 Fázy a procesy harmonizácie údajov [1]

Základ postupu tvorí proces namapovania zdrojového
údajového modelu na požadovaný údajový model INSPIRE.
Údajový model INSPIRE je zhmotnený vo forme aplikačnej
schémy GML. Aplikačná schéma GML predstavuje XSD
schému, ktorá definuje štruktúru údajov. Viaceré údajové
modely INSPIRE sú vzájomne previazané a pri premapovaní je potrebné brať do úvahy viaceré aplikačné schémy
GML. Príklad predstavuje téma hydrografie, ktorá využíva
aj aplikačné schémy zemepisné názvy, zóny prírodného
rizika, morské regióny, krajinná pokrývka, a zároveň všeobecné aplikačné schémy definované v dokumente D2.5
Generic Conceptual Model. V rámci premapovania je potrebné namapovať triedy objektov, ich atribúty a domény
hodnôt. Dôležité je podotknúť, že smernica INSPIRE nevyžaduje od poskytovateľov priestorových údajov, aby zmenili svoje údajové modely, ale umožňuje im paralelne
poskytovať a publikovať údaje v štruktúre definovanej
jednotlivými technickými predpismi. Fáza transformácie údajov v sebe nesie okrem tranformácie údajového modelu aj
transformáciu súradnicových a časových systémov, pričom
sú záväzné: Európsky terestrický referenčný systém 1989
(ETRS 89), Európsky vertikálny referenčný systém (EVRS), gregoriánsky kalendár a koordinovaný svetový čas (UTC) [5].
Správna a presná transformácia súradnicových systémov
je veľmi dôležitá, pretože môže ovplyvniť fázu agregácie
údajov na hraniciach členských štátov, kde môže dochádzať k značným nepresnostiam.
Po ukončení transformácie nasleduje proces validácie
vytvorených údajov. Potrebné je validovať formálnu stránku
zápisu do GML – validitu vytvoreného súboru GML a štruktúru GML voči GML XSD schémam a aplikačným schémam
GML údajových špecifikácií. Z hľadiska obsahovej validácie
je potrebné skontrolovať splnenie všetkých obmedzení,

správne hodnoty pre domény. Tento proces je náročný
a v súčasnosti nie je vyvinutý nástroj, ktorý by dokázal dané
podmienky kontrolovať úplne automatizovane.
3.1.4 Popis priestorových údajov pomocou metaúdajov
Cieľom smernice INSPIRE je umožniť sprístupnenie priestorových údajov širokej verejnosti. Prostriedkom na vyhľadávanie priestorových údajov sú metaúdaje. Každá údajová sada by mala byť popísaná pomocou metaúdajov.
Implementačné pravidlá pre metaúdaje definujú základné položky metaúdajov, ktoré je potrebné vyplniť, a ďalšie položky špecifické pre danú tému. V súčasnosti existuje značná množina nástrojov (komerčných a open source)
na tvorbu metaúdajov – aj geoportál INSPIRE ponúka takýto editor. V procese tvorby metaúdajov je dôležitý proces ich validácie, ktorého kladný výsledok potvrdzuje splnenie všetkých požiadaviek stanovených implementačnými
pravidlami a technickými návodmi pre metaúdaje. V procese validácie treba brať do úvahy:
• validáciu značkovacieho jazyka – konzistentnosť zdrojového XML kódu (testovanie so štandardmi W3C),
• XSD validáciu – validácia štruktúry dokumentu voči XSD
šablóne (správnosť kódovania voči štandardu ISO 191139),
• Schematron validáciu – testovanie prítomnosti vzoru
v dokumente XML (testovanie vybraných aspektov ISO
19115),
• vizuálnu validáciu – zistenie správnosti obsahu (vzhľadom na nariadenie Komisie (ES) č. 1205/2008, ktorým
sa vykonáva smernica INSPIRE, pokiaľ ide o metaúdaje,
a vzhľadom na implementačné pravidlá pre metaúdaje
INSPIRE).
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Obr. 9 Transformácia údajov do schémy INSPIRE
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Obr. 10 Problémy harmonizácie údajov na hraniciach štátov [5]

3.2 Agregácia
Táto fáza harmonizácie je zameraná na harmonizáciu údajov na hraniciach členských štátov. Smernica INSPIRE
definuje požiadavku harmonizácie údajov na hraniciach
v čl. 10 ods. 2:
„S cieľom zabezpečiť, aby boli priestorové údaje týkajúce sa geografického prvku, ktorý sa nachádza na hranici
dvoch alebo viacerých členských štátov, koherentné, členské štáty, ak je to vhodné, vzájomnou dohodou rozhodnú
o znázornení a umiestnení takýchto spoločných prvkov.“
Konzistencia medzi údajmi rôznych členských štátov je
komplexný problém. Aj keď sú údaje v rámci členského
štátu harmonizované pomocou presných kritérií, na hraniciach so susedným členským štátom môže vznikať veľké
množstvo inkonzistencií. Preto v súlade s čl. 10 ods. 2
smernice INSPIRE je potrebné vykonať harmonizáciu údajov na hraniciach ako samostatný proces.
Dôvodov prečo vznikajú nepresnosti na hraniciach je
viacero, najčastejšie z nich sú zhrnuté na obr. 10, pričom
pri riešení harmonizácie údajov na hraniciach identifikujeme tri hlavné oblasti, ktorými je potrebné sa zaoberať:
• harmonizácia priestorovej polohy objektov hranice,
• harmonizácia sémantiky,
• problematika rôznorodosti definícií priebehu štátnych
hraníc.

súlad so štandardmi a právnymi predpismi, povinnými
parametrami, formátom a údajovým modelom INSPIRE.

4.

Testovanie transformácie údajov pre geografické
názvoslovie SR

Teoretické poznatky uvedené v predchádzajúcich častiach
sme aplikovali v praxi na otestovanie transformácie údajov geografického názvoslovia SR do údajového modelu
INSPIRE Zemepisné názvy1) , pričom riešenie sme postavili
na báze aplikácie FME Desktop.
4.1 Údajový model INSPIRE Zemepisné názvy
Zemepisné názvy smernica INSPIRE definuje ako: „Názvy
oblastí, regiónov, lokalít, veľkomiest, predmestí, miest alebo
osád alebo akéhokoľvek zemepisného či topografického
prvku verejného alebo historického významu.”
Štruktúra údajového modelu Zemepisné názvy je popísaná v tab. 1. Z priestorových dôvodov je text definícií voči
nariadeniu [7] čiastočne skrátený.
4.2 Údajový model Geografické názvy SR

3.3 Publikácia
Poslednou fázou harmonizácie priestorových údajov je ich
publikácia pomocou štandardizovaných sieťových služieb.
INSPIRE definuje päť typov sieťových služieb [6]:
• vyhľadávacie služby (Discovery Services) – služby na vyhľadávanie údajov na báze metaúdajov,
• zobrazovacie služby (View Services) – služby na prehliadanie priestorových údajov na báze štandardu WMS
(Web Map Service),
• služby ukladania údajov (Download Services) – služby na
sťahovanie priestorových údajov na báze štandardu WFS
(Web Feature Service),
• transformačné služby (Transformation Services) – služby
na transformáciu schémy a súradnicových systémov,
• spúšťacie služby (Invoke Spatial Data Services) – služby
slúžiace na vyvolávanie ďalších služieb.
Každá z uvedených sieťových služieb má svoje vlastné
implementačné pravidlá, na základe ktorých je potrebné
ju implementovať. Pri vlastnej implementácii sieťových
služieb je potrebné brať do úvahy kvalitatívne parametre
(výkon, kapacita, dostupnosť), spoľahlivosť, bezpečnosť,

Zdrojové údaje predstavovala databáza geografických
názvov SR vo vektorovom formáte (zdroj Geodetický a kartografický ústav Bratislava). Databáza obsahuje 117 805
štandardizovaných geografických názvov objektov krajinnej sféry prírodného aj antropogénneho pôvodu vo formáte ESRI Geodatabase. Každý geografický názov je vztiahnutý na bod, ktorý predstavuje zástupcu objektu reálneho
sveta. Popis údajového modelu je uvedený v tab. 2.
4.3 Transformácia údajov do modelu INSPIRE
Na základe analýzy vstupného a cieľového údajového modelu bolo vytvorené mapovanie údajového modelu Geografické názvy SR na údajový model INSPIRE Zemepisné
názvy. Údajový model SR obsahoval všetky povinné položky INSPIRE, potrebné bolo len upraviť identifikátory,
aby spĺňali požiadavky aplikačnej schémy. Doplniť sa dali

1) V slovenskom preklade smernice INSPIRE je názov témy Geographical Names preložený ako
„Zemepisné názvy“, avšak v slovenskej legislatíve sa používa pojem „geografické názvy“.
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Tab. 1 Údajový model INSPIRE Zemepisné názvy [7]
Named Place
Definícia:
Atribút: beginLifespanVersion
Atribút: endLifespanVersion
Atribút: geometry:GM_Object
Atribút: inspireId:Identifier
Atribút: leastDetailedViewingResolution:MD_Resolution
Atribút: localType:LocalisedCharacterString
Atribút: mostDetailedViewingResolution:MD_Resolution
Atribút: name:GeographicalName
Atribút: relatedSpatialObject:Identifier
Atribút: type:NamePlaceTypeValue
GeographicalName
Definícia:
Atribút: grammaticalGender:GrammaticalGenderValue
Atribút: grammaticalNumber:GrammaticalNumberValue
Atribút: language:CharacterString
Atribút: nameStatus:NameStatusValue
Atribút: nativeness:NativenessValue
Atribút: pronounciation:PronounciationOfName
Atribút: sourceOfName:CharacterString
Atribút: spelling:SpellingOfName
PronounciationOfName
Definícia:
Atribút: pronounciationIPA:CharacterString

Atribút: pronounciationSoundLink:URI
SpellingOfName
Definícia:
Atribút: script:CharacterString
Atribút: text:CharacterString
Atribút: transliterationScheme:CharacterString

aj ďalšie atribúty – GeographicalName: language, SpellingOfName: script, Type: NamedPlaceTypeValue. Nebolo potrebné doplniť ich fyzicky do databázy, ale bolo ich možné
doplniť počas transformácie do údajového modelu INSPIRE.
Krokom, ktorý predchádzal samotnej transformácii do
údajového modelu INSPIRE, bola transformácia zdrojových
údajov uložených v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej do záväzného súradnicového
systému INSPIRE – do ETRS 89. Transformácia prebehla v prostredí ArcMap, verzia 9.3, pričom bola použitá záväzná 7-prvková Buršova-Wolfova reverzibilná transformácia definovaná v [12]. Po transformácii súradnicového systému bola
v prostredí FME Desktop vykonaná transformácia do údajového modelu INSPIRE Zemepisné názvy.
Prvým krokom bolo premapovanie existujúceho údajového modelu na model INSPIRE pomocou nástrojov a trans-

Objekt reálneho sveta popísaný názvom.
Dátum a čas, kedy bol objekt vložený alebo aktualizovaný
v databáze.
Dátum a čas, kedy bol objekt vymazaný alebo vyradený.
Typ geometrie, ktorou je objekt popísaný.
Externý identifikátor objektu.
Mierkové číslo, nad ktorého hodnotu sa názov nezobrazuje.
Charakteristika typu objektu určeného pomocou geografického
názvu. Vyjadrený aspoň v jednom z oficiálnych jazykov EÚ.
Mierkové číslo, pod ktorého hodnotu sa názov nezobrazuje.
Názov objektu.
Identifikátor priestorového objektu reprezentujúceho objekt
popísaný názvom.
Charakteristika typu objektu vyjadreného pomocou geografického názvu.
Názov objektu reálneho sveta.
Gramatický rod geografického názvu.
Gramatická kategória, číslo geografického názvu.
Jazyk geografického názvu vyjadrený ako 3-znakový kód
v súlade s ISO 639-3 alebo ISO 639-5.
Kvalitatívna informácia hovoriaca o štandardizácii názvu.
Informácia o pôvode názvu.
Výslovnosť názvu.
Zdroj geografického názvu.
Správny spôsob písania názvu.
Správna, korektná alebo štandardná výslovnosť názvu.
Správna, korektná alebo štandardná výslovnosť názvu
vyjadrená v Medzinárodnej abecede výslovnosti
(International Phonetic Alphabet).
Adresa zvukovej nahrávky so štandardnou, korektnou
výslovnosťou názvu.
Správny spôsob písania názvu.
Sada grafických znakov (napr. latinka). 4-znakový kód podľa
ISO 15924.
Názov.
Metóda použitá na konverziu medzi rôznymi znakovými sadami.

formerov v prostredí FME Desktop. Pomocou nástroja
AttributeCopier boli existujúcim atribútovým položkám definované popisné názvy identifikujúce názov atribútu
INSPIRE, boli vytvorené chýbajúce atribúty – GeographicalName: language, SpellingOfName: script, menný priestor
(angl. namespace) pre InspireId s príslušnými konštantnými hodnotami a jedinečný identifikátor uuId, ktorý bol
využitý na tvorbu gmlId vo výslednom dokumente GML.
Pomocou nástroja AttributeValueMapper bol vytvorený
atribút type a na základe hodnôt FACC kódu namapovaný
na príslušnú doménu hodnôt. Súradnice X, Y jednotlivých
bodov názvoslovia boli uložené do dočasných premenných pomocou nástroja Coordinate Extractor.
Po ukončení fázy mapovania v prostredí FME Desktop
bol vytvorený výsledný súbor GML. Proces jeho tvorby bol
postavený na báze vytvorenia prázdneho vzorového súboru
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Tab. 2 Údajový model Geografické názvy SR
Trieda objektov

nazvoslovie.gdb

Atribúty
FID
SHAPE
NAZOV_ID
FACC
PLATNOST
KATEGORIA
NAZOV
ROK_ST
C_POVOD
N_POVOD
DOPL_UDAJ
LIST_ZM10
POZNAMKA
CISLO_KU

Typ
Integer
GM_object
LongInteger
CharacterString
LongInteger
LongInteger
CharacterString
Double
CharacterString
CharacterString
CharacterString
CharacterString
CharacterString
CharacterString

Popis atribútov
ID objektu
Geometria
ID názvu
FACC kód podľa Digest
Platnosť geografického názvu
Kategória názvu
Štandardizovaný názov
Rok štandardizácie
Číslo povodia
Názov povodia
Doplňujúci údaj
Mapový list ZM10
Poznámka
Číslo katastrálneho územia

Doména hodnôt
voľná
geometria
voľný text
katalóg objektov FACC
platnosť
kategória
voľný text
voľný text
voľný text
voľný text
voľný text
voľný text
voľný text
voľný text

Obr. 11 Mapovanie premenných do šablóny GML
GML, do ktorého boli doplnené premenné reprezentujúce
jednotlivé atribúty vytvorené v mapovaní. Mapovanie sa
uskutočnilo nástrojom XMLTemplater, pomocou ktorého
bola na báze aplikačnej schémy GeographicalName.xsd
vytvorená prázdna šablóna a postupne boli do nej mapované jednotlivé premenné (obr. 11). Tvorba bola dvojstupňová, najprv sa vytvorili vnútorné elementy gn:NamedPlace
a následne, pomocou pridania druhého XMLTemplater, boli
vložené do koreňového elementu gml:FeatureCollection.
Všetky chýbajúce položky v GML boli vyjadrené pomocou
gmlNilReason s hodnotou UNKNOWN – neznámy.
Potom bolo pomocou nástroja XMLFormatter vytvorené
formátovanie výsledného súboru GML, aby bol prehľadný
a čitateľný. Pred samotným zápisom údajov doň prebiehala
pomocou nástroja XMLValidator kontrola údajov voči XML

syntaxi, jednotlivým schémam GML a aplikačnej schéme
INSPIRE GeographicalNames.xsd. Všetky prípadné chyby
boli ukladané do logovacieho záznamu, aby ich bolo možno
odstrániť. Ukážka procesu celej migrácie do údajového modelu INSPIRE je na obr. 12.
Výsledný súbor GML bol otestovaný aj formou otvorenia
v dostupných nástrojoch – FME Universal Viewer, ESRI ArcGIS
a Intergraph Geomedia Professional – vo všetkých bolo načítanie a zobrazenie grafických a popisných informácií úspešné.
4.4 Zhodnotenie výsledkov
Cieľom popísaného procesu bolo testovanie postupu transformácie údajov geografického názvoslovia SR do údajo-

GaKO 59/101, 2013, číslo 1, str. 014

14

Geodetický a kartografický obzor
ročník 59/101, 2013, číslo 1

Vališ, J.–Chudý, R.: Problematika interoperability…

Obr. 12 Proces migrácie údajov do GML v prostredí FME Desktop

vého modelu INSPIRE Zemepisné názvy pomocou nástroja
FME Desktop 2012 a vytvorenie validného výstupného dokumentu GML s transformovanými údajmi. Cieľ sa podarilo
splniť, pretože výstupný súbor prešiel validáciou bez chýb
a bolo ho možné zobraziť a pracovať s ním v rôznych prostrediach geografických informačných systémov.

5. Záver
Smernica INSPIRE definuje základný rámec pre vytvorenie
inteoperability súborov a služieb priestorových údajov.
Tento rámec je detailne rozpracovaný v konceptuálnych
dokumentoch, ktoré je potrebné implementovať. Prostriedkom na dosiahnutie interoperability je harmonizácia. Ide
o komplexný proces, ktorý je zložitý a pri jeho implementácii je potrebné brať do úvahy všetky relevantné technické
a legislatívne dokumenty, aby bol konzistentný a aby jeho
výsledok bol využiteľný a prístupný v plnej miere tak, ako
to ukladá smernica INSPIRE. Celkovo je pri harmonizácii
potrebné zohľadňovať problematiku harmonizácie údajových modelov, tvorbu metaúdajov, sprístupnenie priestorových údajov a metaúdajov pomocou sieťových služieb
a v neposlednom rade je potrebné riešiť harmonizáciu na
hraniciach členských štátov, aby sa údaje dali využívať aj
v celoeurópskom meradle.
Príspevok vznikol s podporou projektu APVV-0326-11.
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Digitální letecké měřické snímkování
– nový impulz k rozvoji fotogrammetrie
v České republice

Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.,
Praha

Abstrakt
V roce 2010 bylo v České republice (ČR) ukončeno dosavadní letecké měřické snímkování na film a následné přesné skenování
fotografických snímků do rastrové formy nutné pro další počítačové zpracování. Do konce roku 2011 bylo na 77 % území ČR
realizováno digitální letecké měřické snímkování v panchromatickém (PAN), barevném (RGB) a blízkém infračerveném (NIR)
pásmu spektra s rozměrem pixelu cca 0,20 m v území, s primárním cílem vytvořit digitální barevné ortofotografické zobrazení
celého území státu s rozměrem pixelu 0,25 m na zemském povrchu (Ortofoto ČR). Popis nesporných přínosů digitálního
leteckého snímkování a jejich dokumentace řadou parametrů, které vyplynuly z podrobné analýzy protokolů digitální
automatické aerotriangulace 17 bloků a subbloků v pásmu Západ (cca 26 000 km 2). Příchod renesance stereofotogrammetrického vyhodnocení (3D modely) a nových možností interpretace ortofotografického zobrazení.
Digital Aerial Photography – a New Impulse for Development of Photogrammetry in the Czech Republic
Summary
In 2010 taking aerial photographs on film and their subsequent rastering by means of precise photogrammetric scanners was
closed in the Czech Republic. By the end of 2011 digital aerial images covered 77 % of the state territory in PAN, RGB and NIR
spectral bands with 0,20 m GSD pursuing the primary aim to produce digital colour orthoimagery of the entire state territory
with 0,25 m GSD (Ortophoto CR). Description of indisputable contribution of digital aerial photography and its documentation
by series of parameters resulting from a detailed analysis of records of digital automatic aerotriangulation in 17 blocks and
subblocks that covered the zone West (appr. 26 000 km 2 ). The revival of stereophotogrammetric processing (3D models) comes
into play as well as new possibilities of interpretation of orthoimagery.
Keywords: digital aerial camera, Czech Republic, orthoimagery, future prospects of photogrammetry

1. Úvod
Fenomén digitální letecké kamery velkého formátu působí
další revoluční změnu ve fotogrammetrii, která postupně
odsune analogové letecké měřické snímkování na film do
historie během několika příštích let. Touto větou začínal
autorův článek [1] z roku 2007 publikovaný v Geodetickém
a kartografickém obzoru. Skutečný vývoj ve světě i v České
republice (ČR) během následujících tří let (!) plně potvrdil
tento trend, na který reagovali i přední světoví výrobci zastavením výroby analogových leteckých měřických komor
a filmů pro letecké měřické snímkování (LMS). Tímto opatře-

ním se dostaly do technických muzeí nebo do šrotu nejen
poslední funkční analogové vyhodnocovací přístroje (autografy, topokarty), ale i nejpřesnější analytické vyhodnocovací přístroje (např. SD 3000/2000 v ČR).
První dva principiálně rozdílné typy digitální letecké
měřické kamery (DMC firmy Z/I Imaging a ADS firmy Leica
Geosystems) byly představeny na kongresu Mezinárodní
společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum (ISPRS)
v Amsterodamu v roce 2000. V roce 2003 byla uvedena na
trh další komerčně velmi úspěšná kamera UltraCam D firmy
VEXCEL. Touto kamerou uskutečnila v roce 2006 firma
EUROSENSE první digitální snímkování celého státního území
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(Nizozemska) s rozměrem obrazového prvku (pixelu) 0,40 m
v území a firma BSF Luftbild GmBH zkušební snímkování
se současným leteckým laserovým skenováním v rámci pilotního projektu v lokalitě Sobotka (ČR), technicky zajišťovaného Zeměměřickým úřadem ve spolupráci s Vojenským
geografickým a hydrometeorologickým úřadem [2]. Z jeho
výsledků vyplynulo, že při volbě technologicky i ekonomicky
výhodného měřítka digitálního LMS k dosažení rozměru
pixelu 0,20 nebo 0,25 m v území kamerami typu UltraCam
(1 : 28 000 – 1 : 40 000) nelze dosáhnout žádoucí střední
chyby nadmořských výšek v digitálním modelu reliéfu
(0,18 – 0,30 m) z dat současně prováděného leteckého
laserového skenování, pro které je třeba volit relativní
výšku letu 1 200 – 1 400 m nad střední nadmořskou
výškou snímaného území (tj. 2,5x menší než pro již zmíněné digitální LMS celého státního území). Současně se
potvrdilo, že obě zpracovatelská centra jsou schopna technologicky i personálními kapacitami zvládnout zpracování
velkých objemů obrazových dat získaných digitálními kamerami pro dosažení primárního cíle – periodické tvorby digitálního Ortofota ČR v tříletém intervalu.
První zakázku lokálního digitálního LMS na území ČR
realizovala firma EUROSENSE, s. r. o., se sídlem v Bratislavě
počátkem léta 2007 v lokalitě Dvůr Králové a okolí s rozměrem pixelu 0,16 m. Ve stejné době uvedla do provozu
první kameru UltraCam X firma GEODIS Brno, spol. s r. o.,
a využila ji při snímkování celého území ČR s rozměrem
pixelu 0,20 m v období 2007 až 2009.
V rámci periodického LMS a následné tvorby Ortofota
ČR pro potřeby státních orgánů (zajišťovaného ve spolupráci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního –
ČÚZK, Ministerstva obrany ČR a Ministerstva zemědělství
ČR) bylo v roce 2009 naposledy uskutečněno analogové
snímkování pásma Východ na barevný film k dosažení rozměru pixelu 0,25 m v území po naskenování originálních
negativů přesnými fotogrammetrickými skenery s rozlišením 15 μm [3].
V souvislosti s přechodem na periodické digitální
LMS od roku 2010 také skončilo období výhradního působení tuzemských firem vybavených potřebnou technikou (fotogrammetrickými letadly, kamerami, aparaturami
GNSS/IMU pro určování prvků vnější orientace obrazových záznamů/snímků za letu). Vítězem ve veřejné zakázce na digitální LMS pásma Střed v roce 2010 se poprvé
stala zahraniční firma, která při dodržení požadovaných
technických a kvalitativních parametrů nabídla nejnižší
přiměřenou cenu.
Zadávací technické podmínky a zadávací řízení obdobné
veřejné zakázky na snímkování pásma Západ v roce 2011
se však setkaly s podáním námitek a zahájením řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (ČÚZK) Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže. Tak byl zmařen termín snímkování
v období květen-červen požadovaný Ministerstvem zemědělství ČR pro využití následně vytvořeného Ortofota ČR
k identifikaci skutečně obdělávaných ploch zemědělci
žádajícími o dotace z fondů Evropské unie (EU) a snímkování se uskutečnilo až v méně vhodném termínu od
poloviny srpna do konce září. Aby byl úkol vůbec splněn,
přizvala vítězná firma 4 další subdodavatele (z toho 2
zahraniční) a snímkování pásma Západ v 15 blocích
(obr. 1) bylo provedeno 7 digitálními kamerami typu
UltraCam X nebo Xp.
V období 2010 až 201212 realizovala postupně digitální
LMS celého území ČR také firma GEODIS Brno, spol. s r. o.,
s rozměrem pixelu 0,125 m, a to se současným leteckým
laserovým skenováním pro vytvoření přesného digitálního
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Obr. 1 Bloky digitální automatické aerotriangulace (AAT)
v pásmu Západ (2011)

modelu reliéfu a povrchu nutného k vyhotovení ortofota
nebo věrného (true) ortofota zejména v zastavěných územích, a to pro konkrétní potřeby orgánů územní samosprávy a dalších zákazníků. Je však třeba připomenout, že
pouhým zmenšením rozměru pixelu sice dochází k lepšímu rozlišení detailů obrazového záznamu, ale ne – bez
dalších časově i nákladově náročných opatření – ke zvýšení absolutní polohové přesnosti ortofota, jejíž limit lze
charakterizovat střední souřadnicovou chybou 0,20 m [4].

2.

Analýza digitálního LMS pásma Západ
v roce 2011

Popsaný komplikovaný průběh LMS pásma Západ v roce
2011 a tím následně vyvolaná složitost zpracování digitálních obrazových dat v etapě digitální automatické aerotriangulace – AAT (několik kamer, snímkových letů i dodavatelů v jediném bloku AAT i následné tvorby digitálního
Ortofota ČR) inspirovaly autora článku k podrobné analýze protokolů závěrečného výpočtu AAT v celém pásmu
Západ (17 bloků a subbloků, viz tab. 1) a k porovnání řady
parametrů s obdobnými hodnotami z posledního analogového LMS na film v roce 2009 (tab. 2, 3 a 4). Výpočty AAT
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Tab. 1 Vybrané parametry bloků AAT v roce 2011
blok AAT
0211
0311
0411+ 0111
0511S
0611S
0711S
0511
0611J
0711J
0811
0911
1011
1111
1211
1311
1411
1511
průměr
celkem
LMS 2009

měřítko
bloku AAT
1 : 35 566
1 : 35 401
1 : 35 280
1 : 32 510
1 : 33 715
1 : 36 082
1 : 32 518
1 : 34 020
1 : 36 976
1 : 36 717
1 : 37 354
1 : 33 929
1 : 35 981
1 : 36 955
1 : 35 592
1 : 37 152
1 : 37 058
1 : 35 459

plocha km2

počet snímků

1 390
1 840
2 905
500
1 000
770
2 000
1 000
760
1 570
2 000
2 000
2 000
1 970
1 925
1 000
1 335

721
906
1 268
279
531
419
944
472
275
798
848
944
848
900
935
433
593

25 965
27 728

12 114

1 : 18 070

počet kontrolních bodů
0
0
0
0
0
0
5
4
12
5
2
4
4
6
5
4
3
průměr
průměr
0

počet vlícovacích bodů
celkem
na 100 km2
31
2,2
46
2,5
59
2,0
20
4,0
27
2,7
20
2,6
34
1,7
36
3,6
12
1,6
55
3,5
52
2,6
38
1,9
36
1,8
59
3,0
74
3,8
28
2,8
37
2,8
ZPRAC-1
2,7
ZPRAC-2
2,6
ZPRAC-1,2
2,8

snímků na 1
vlícovací bod
23,2
19,7
21,5
14,0
19,7
21,0
27,8
13,1
22,9
14,5
16,3
24,8
23,5
15,2
12,6
15,5
16,0
19,9
18,4
8,6

Poznámky k tab. 1:
• Menší nebo větší než průměrné měřítko bloků digitálních leteckých měřických
snímků (obrazových záznamů) bylo vyvoláno potřebou dodržet minimální
požadovaný překryt sousedních snímkových řad (q min = 20 %) i ve vertikálně silně členitém horském území.
• Při průměrném měřítku 17 bloků a subbloků AAT v roce 2011 (1 : 35 459) bylo
na jednom výsledném obrazovém záznamu, pořízeném digitálními kamerami typu UltraCam X nebo Xp, zobrazeno území o rozloze 8,8634 km 2
(103,9 x 67,85 mm v rovině obrazového záznamu s rozlišením 7,2 nebo 6 μm).

• Při průměrném měřítku 17 bloků AAT v roce 2009 (1 : 18 070) bylo na
1 měřickém snímku, pořízeném na film analogovými komorami typu
RMK TOP 15 nebo LMK 15, zobrazeno území o rozloze 17,2789 km 2
(230 x 230 mm v rovině snímku a po přesném naskenování s rozlišením 15 μm).
• Z porovnání uvedených parametrů vyplývá sice větší počet digitálních obrazových záznamů na 1 výchozí vlícovací bod pro digitální AAT, avšak průměrná hustota těchto bodů na 100 km2 zůstává v letech 2009 i 2011
stejná a zdá se být hustotou optimální.

byly realizovány stejným softwarem (MATCH-AT, verze 5.2.1
a 5.4.0) ve dvou zpracovatelských centrech (ZPRAC-1
a ZPRAC-2), avšak s různou strategií volby a použití vlícovacích bodů (podrobněji viz poznámky k tab. 2). Obě zpracovatelská centra laskavě poskytla obsáhlé soubory dat pro
autorovy analýzy.

a území). Je ovšem třeba mít na zřeteli, že zvýšení absolutní
polohové přesnosti není přímo úměrné pouhému zmenšování rozměru pixelu (viz [4]). To vždy vyžaduje technicky i nákladově náročnější geodetickou přípravu snímkování i vlastní zpracování výrazně většího objemu zpracovávaných a uchovávaných rastrových dat.
Například, digitální barevné Ortofoto ČR je od roku 2010
vytvářeno z digitálních snímků v rastrovém formátu s rozměrem pixelu kolem 0,20 m v území. Po jejich ortogonalizaci a spojení do formy bezešvého ortofota, pokrývajícího
homogenně celé státní území, je produkt převzorkován
do standardního rozlišení 0,25 m v území. Pro primární
účely jeho použití (projekt informačního systému evidence půdy – LPIS, aktualizace Základní báze geografických
dat – ZABAGED® a vojenského Digitálního modelu území
– DMÚ-25) by bylo další zmenšování rozměru pixelu jen
zvýšením nákladů, protože oblast zájmu LPIS se netýká
měst a podobných zastavěných území (intravilánů) a pro
další dva jmenované účely je absolutní polohová přesnost (viz dále) více než dostačující. Zmenšení rozměru
pixelu na 0,125 či 0,10 m je smysluplné v intravilánech
(cca 11 % plochy ČR), kde je žádáno vysoké rozlišení
pro účely interpretace detailů a často i stereofotogrammetrické vyhodnocení 3D modelů. Odpovídajícího zvýšení absolutní polohové přesnosti lze však dosáhnout

3. Přínosy digitálního LMS
3.1 Prostorové rozlišení a absolutní polohová
přesnost
Prostorové (geometrické) rozlišení snímků pořízených digitální leteckou měřickou kamerou (v současnosti 6 μm nebo
7,2 μm v rovině obrazového záznamu) je výrazně lepší
(2 – 3,5x) než mohlo být dosaženo skenováním fotografických snímků na filmu s rozměrem obrazového prvku (pixelu) 14 – 21 μm s ohledem na průměrnou velikost zrna fotografické vrstvy 15 μm. Nabízí se tak možnost dosažení vyšší
absolutní polohové přesnosti georeferencovaných obrazových záznamů i produktů z nich vytvořených (ortofota,
digitální vektorové mapy, 3D modelů zobrazených objektů
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Tab. 2 Střední hodnoty zbytkových chyb na výchozích vlícovacích bodech AAT a nezávislých kontrolních bodech (2011)
blok AAT
0211
0311
0411+ 0111
0511S
0611S
0711S
0511
0611J
0711J
0811
0911
1011
1111
1211
1311
1411
1511
ZPRAC-1
ZPRAC-2
LMS 2009

m X AAT
[m]
0,037
0,018
0,028
0,015
0,014
0,046
0,161
0,183
0,070
0,066
0,123
0,088
0,074
0,038
0,058
0,052
0,062
0,026
0,089
0,134

m Y AAT
[m]
0,037
0,023
0,023
0,024
0,011
0,034
0,216
0,108
0,078
0,059
0,039
0,055
0,053
0,055
0,076
0,038
0,101
0,025
0,080
0,149

mH AAT
[m]
0,028
0,018
0,022
0,008
0,010
0,057
0,332
0,177
0,262
0,217
0,181
0,354
0,195
0,208
0,150
0,117
0,185
0,024
0,216
0,263

MX
[m]
0,103
0,099
0,270
0,156
0,027
0,134
0,195
0,072
0,056
0,079
0,058
0,111
-

MY
[m]
0,152
0,042
0,197
0,097
0,063
0,110
0,126
0,118
0,059
0,078
0,079
0,104
-

MH
[m]
0,442
0,136
0,396
0,229
0,227
0,546
0,062
0,301
0,335
0,149
0,130
0,268
-

Poznámky k tab. 2:
• Tab. 2 ilustruje výsledky aplikace dvou strategií volby a využití vlícovacích bodů:
ZPRAC-1 vlícovací body nebyly signalizovány terči, všechny nově zaměřeny
a použity do výpočtu AAT (žádné nezávislé kontrolní body),
ZPRAC-2 vlícovací body signalizovány vhodnými terči, maximálně uplatněny
vhodné trigonometrické a zhušťovací body a jen menší počet bodů
nově zaměřen; v každém bloku ponechány průměrně 4 body mimo
výpočet AAT jako body kontrolní, umožňující ověřit absolutní (prostorovou) přesnost v příslušném bloku obrazových záznamů.
• V prvním případě jsou střední hodnoty zbytkových chyb na vlícovacích bodech
až nereálně malé, prakticky na úrovni hodnot dosahovaných při kalibraci

příslušných digitálních kamer na vysoce přesném a signalizovaném kontrolním bodovém poli výrobce. Mohly být dosaženy opakováním výpočtů AAT
s postupným vylučováním vlícovacích bodů vykazujících největší zbytkové chyby. Absence kontrolních bodů však neumožňuje definovat „skutečnou“ absolutní (prostorovou) přesnost v takto zpracovaných blocích.
• V druhém případě byly dosaženy reálné a poměrně homogenní střední
hodnoty zbytkových chyb v 11 blocích AAT, potvrzené odpovídajícími středními hodnotami zbytkových chyb na kontrolních bodech. Cenné je zjištění,
že „skutečná“ absolutní prostorová přesnost v takto zpracovaných blocích byla
v průměru jen o 25 % nižší než deklarovaná hodnotami mX , mY a mH (k = 1,25).

pouze nákladnější přípravou (přednáletovou signalizací,
zaměřením většího počtu výchozích vlícovacích bodů pro
AAT) a složitější realizací snímkového letu (větší podélný
i příčný překryt snímků a tudíž i jejich počet).
Pozoruhodně vysokou absolutní polohovou přesnost
určení dobře identifikovatelných lomových bodů pozemků
(pod 0,50 m) a tím i soulad s vektorovou digitální katastrální mapou poskytuje Ortofoto ČR díky způsobu přímého
napojení na geodetické základy ČR (na síť signalizovaných
trigonometrických a zhušťovacích bodů a souřadnicový
referenční systém S-JTSK) prostřednictvím digitální AAT.
Současně je použit nový přesný digitální model reliéfu
(DMR 4G), vytvořený z dat leteckého laserového skenování
celého území ČR v rámci Projektu tvorby nového výškopisu
území ČR (2010 až 2013), a to v procesu ortogonalizace
digitálních obrazových záznamů.

256 úrovních (8 bitů/pixel/pásmo), poskytují současné
obrazové záznamy pořízené digitálními leteckými měřickými kamerami radiometrické rozlišení 13-14 bitů/pixel/
pásmo. Digitální zpracování obrazových dat umožňuje
aplikovat radiometrické korekce k dosažení lepší čitelnosti obrazu i v zastíněných partiích, zvolit optimální
kontrast a provést barevné vyrovnání mezi sousedními
snímky i v rozsáhlém bloku zobrazujícím celé zájmové
území.

3.2 Radiometrické rozlišení
Na rozdíl od analogových leteckých měřických snímků na
barevném filmu (pořizovaných do roku 2009 včetně),
které se vyznačovaly rozlišením šedi či barevných tónů ve

3.3 Spektrální rozlišení
Digitálními leteckými měřickými kamerami typu UltraCam X nebo Xp, které jsou nyní používány v ČR, jsou
pořizovány současně:
- panchromatický (černobílý) obrazový záznam s nejvyšším rozlišením,
- obrazové záznamy v kanálech R, G, B pro vytvoření obrazu
v přirozených barvách,
- infračervený obrazový záznam (NIR) pro vytvoření barevného infračerveného obrazu výhodného v řadě speciálních aplikací.
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Tab. 3 Střední hodnoty zbytkových chyb prvků vnější orientace měřených za letu aparaturami GNSS/IMU (2011)
blok AAT /
snímkující firma
0211 / B
0311 / A
0411+0111 / A
0511S / C
0611S / C
0711S / B
0511 / C
0611J / C
0711J / B
0811 / D
0911 / D
1011 / C
1111 / A
1211 / D
1311 / C
1411 / E
1511 / E
A
(1)
B
(5)
C
(2)
D
(4)
E
(3)

GNSS
m X [m]
0,050
0,037
0,034
0,052
0,019
0,082
0,104
0,043
0,090
0,071
0,051
0,076
0,307
0,092
0,072
0,072
0,058
max 0,307
min 0,034
max 0,090
min 0,082
max 0,144
min 0,019
max 0,092
min 0,051
max 0,072
min 0,058

GNSS
m Y [m]
0,064
0,090
0,112
0,038
0,021
0,095
0,140
0,053
0,112
0,099
0,083
0,144
0,138
0,051
0,069
0,097
0,079
0,138
0,090
0,112
0,064
0,144
0,021
0,099
0,051
0,097
0,079

GNSS
m H [m]
0,096
0,073
0,040
0,071
0,025
0,327
0,089
0,032
0,172
0,120
0,048
0,083
0,200
0,061
0,054
0,044
0,130
0,200
0,040
0,327
0,096
0,083
0,025
0,120
0,048
0,130
0,044

IMU
ω [ o]
0,026
0,011
0,011
0,015
0,003
0,019
0,012
0,002
0,019
0,037
0,019
0,010
0,011
0,068
0,007
0,007
0,009
0,011
0,011
0,026
0,019
0,015
0,003
0,068
0,019
0,009
0,007

IMU
φ [ o]
0,038
0.009
0,009
0,021
0,004
0,019
0,018
0,002
0,027
0,025
0,025
0,005
0,008
0,035
0,007
0,007
0,132
0,009
0,008
0,038
0,019
0,021
0,002
0,035
0,025
0,132
0,007

IMU
κ [ o]
0,194
0,010
0,009
0,013
0,035
0,188
0,015
0,010
0,121
0,014
0,022
0,039
0,012
0,012
0,054
0,013
0,130
0,012
0,009
0,121
0,188
0,039
0,010
0,022
0,014
0,130
0,013

Poznámky k tab. 3:
• V zadávacích podmínkách bylo požadováno, aby „přesnost určení prvků vnější
orientace za letu nebyla horší“ než
0,200 m, 0,300 m, 0,200 m, 0,020 o , 0,020o, 0,035o .
• Stanovená přesnost určení souřadnic (X 0 , Y0 , H0 ) projekčního centra v okamžiku vzniku obrazového záznamu palubní aparaturou GNSS byla až na lokální výjimky snadno splněna, zatímco obdobnou přesnost v určení úhlových prvků vnější orientace obrazového záznamu aparaturou IMU (ω, φ, κ)
splnila beze zbytku pouze jedna z pěti zúčastněných firem (A – E) a lze zde
mluvit o rezervách v procesu a frekvenci kalibrací tohoto palubního zařízení.

• Hodnoty zjištěné palubními aparaturami však byly součástí vstupních hodnot
pro vlastní výpočet digitální AAT, jejímž výstupem teprve jsou nejpravděpodobnější hodnoty 6 prvků vnější orientace použité dále v procesu ortogonalizace digitálních obrazových záznamů. V zájmu dosažení maximální absolutní
polohové přesnosti Ortofota ČR se nepředpokládá pouhé využití naměřených
hodnot k tzv. přímému georeferencování snímků (bez provedení AAT).
Takto vyhotovená ortofota by vykazovala až 3x nižší absolutní polohovou přesnost a možné nežádoucí systematické posuny jednotlivých ortogonalizovaných obrazových záznamů.

Geometrickým základem výsledného obrazu je panchromatický obrazový záznam „obarvený“ účelově zvolenými
záznamy v kanálech R, G, B nebo NIR, které mají postačující prostorové (geometrické) rozlišení 3x menší, a to na
principu označovaném jako pan sharpening.

rozlišením vyžadují dokonce jednoroční periodu LMS pro
včasnou identifikaci a zpřesnění druhu nových nemovitostí pro daňové účely. Takový požadavek realizují v ČR
soukromé firmy.

3.4 Časové rozlišení
V období 2003 až 2011 bylo Ortofoto ČR vytvářeno v intervalu tří let (každým rokem přibližně jedna třetina území
definovaná pásmy Východ, Střed a Západ). Od roku 2012
se přechází na dvouletou periodu digitálního LMS celého
území ČR, čímž se výrazně zvýší aktuálnost geoprostorových informací, které poskytuje ortofotografické zobrazení. Někteří uživatelé lokálních ortofot měst s vysokým

4. Závěr
I když se zdá, že proces tvorby „klasických“ ortofot již
dosáhl vrcholu technických možností i aplikací, jeví se
ještě dva směry potřebného rozvoje k uspokojení nových
požadavků tuzemských zákazníků i splnění závazků ČR
souvisejících s realizací Infrastruktury pro prostorové
informace v rámci Evropského společenství – ES (směrnice INSPIRE).
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Tab. 4 Vybrané parametry AAT z výpočtu programem MATCH-AT, verze 5.0 (2011)

blok AAT
0211
0311
0411+0111
0511S
0611S
0711S
0511
0611J
0711J
0811
0911
1011
1111
1211
1311
1411
1511
ZPRAC-1
ZPRAC-2
LMS 2009

průměrný počet
automaticky
měřených
bodů na 1 snímku
46,0
40,8
44,6
40,8
40,4
46,8
43,8
36,3
53,3
40,0
43,8
46,7
(146,6 !)
40,5
54,4
43,2
37,6
43,2
44,0
38,3

střední chyba spojovacích bodů (maximální chyba)
m´X (dX max)
[m]

m´Y (dY max)
[m]

m´H (dH max)
[m]

0,049 (0,252)
0,025 (0,142)
0,020 (0,100)
0,038 (0,175)
0,021 (0,099)
0,048 (0,254)
0,034 (0,141)
0,023 (0,087)
0,035 (0,151)
0,029 (0,576)
0,025 (0,153)
0,029 (0,130)
0,021 (0,076)
0,028 (0,190)
0,039 (0,179)
0,029 (0,107)
0,033 (0,173)
0,033
0,030
0,083

0,041 (0,136)
0,021 (0,079)
0,017 (0,052)
0,031 (0,090)
0,017 (0,051)
0,040 (0,155)
0,027 (0,077)
0,018 (0,055)
0,027 (0,109)
0,023 (0,337)
0,019 (0,102)
0,022 (0,088)
0,015 (0,035)
0,021 (0,114)
0,029 (0,106)
0,022 (0,063)
0,025 (0,115)
0,028
0,023
0,076

0,041 (0,136)
0,021 (0,079)
0,017 (0,052)
0,031 (0,090)
0,017 (0,051)
0,040 (0,155)
0,027 (0,077)
0,018 (0,055)
0,027 (0,109)
0,023 (0,337)
0,019 (0,102)
0,022 (0,088)
0,015 (0,035)
0,021 (0,114)
0,029 (0,106)
0,022 (0,063)
0,025 (0,115)
0,028
0,023
0,076

σo [μm]
2,1
1,0
0,9
1,5
0,9
2,0
1,3
0,8
1,0
1,0
0,8
1,0
0,7
0,9
1,1
0,9
1,0
1,4
1,0
6,4

σo [pixel]
(rozměr pixelu
obrazového
záznamu)
0,3 (6 μm)
0,2 (6 μm)
0,2 (6μm)
0,2 (7,2 μm)
0,1 (7,2 μm)
0,3 (6 μm)
0,2 (7,2 μm)
0,1 (7,2 μm)
0,2 (6 μm)
0,2 (6 μm)
0,1 (6 μm)
0,1 (7,2 μm)
0,1 (6 μm)
0,1 (6 μm)
0,2 (6 μm)
0,1 (6 μm)
0,2 (6 μm)
0,20
0,16
0,43

Poznámky k tab. 4:
• Výrazné zmenšení středních chyb spojovacích bodů mezi digitálními obrazovými
záznamy vyplývá z 2 – 2,5násobného zvýšení rozlišení detailů obrazového
záznamu proti naskenovaným snímkům na filmu, čímž jsou vytvořeny předpoklady ke zpřesnění polohy automaticky vyhledaných spojovacích bodů.
• Velké množství takto vyhledaných spojovacích bodů se zpravidla omezuje
zadáním v programu pro výpočet AAT na efektivní počet (zde na méně než 60),
ale mohou nastat případy (zde v bloku 1111), kdy bylo žádoucí vytvořit maxi-

mální množství spojovacích bodů vzhledem k nutnosti spojení do bloku obrazových záznamů pořízených ve větším časovém odstupu, několika kamerami
a několika firmami.
• Malý počet automaticky vyhledaných spojovacích bodů včetně jejich nepříznivého rozložení se může vyskytnout na obrazových záznamech území s rozsáhlými zemědělsky obdělávanými lány půdy nebo velkými vodními plochami, které se vyznačují jednotvárnou strukturou nebo texturou obrazu.

• Pro dokumentaci a plánování rozvoje měst jsou žádána
tzv. věrná (true) ortofotota umožnující polohově správné
překrytí obrazu vyšších i vysokých stavebních objektů
s digitální katastrální mapou nebo digitální technickou
mapou města (obce).
• Podle směrnice INSPIRE a následných dokumentů ES
a EU je ČR povinna publikovat v národním geoportálu INSPIRE a jeho prostřednictvím předat v závazných termínech do evropského geoportálu INSPIRE
aktuální harmonizované soubory prostorových dat specifikovaných v přílohách I-III [5], v tomto případě pro tematickou vrstvu Orthoimagery obsaženou v příloze II.
Opravdu perspektivní je renezance stereofotogrammetrie poskytující prostorový (3D) popis objektů, zemského povrchu (georeliéfu) a půdního krytu na něm s přesností namnoze rovnocennou s „klasickým“ geodetickým
zaměřením. Stereoskopické (prostorové) pozorování modelu objektu či krajiny je pro člověka přirozenější než interpretace dvojrozměrné mapy nebo ortofota. Takové pozorování a následné stereofotogrammetrické vyhodnocení
bodových, liniových a areálových prvků vektorového modelu lze uskutečnit ve dvojicích částečně se překrývajících
obrazových záznamů (60 % i více) po rekonstrukci jejich
vzájemné a absolutní orientace v okamžiku pořízení

uplatněním prvků vnější orientace, které jsou obvykle
získány jako výsledky výpočtu digitální automatické (blokové) aerotriangulace.
Pokroky ve výkonnosti osobních počítačů, monitorů
s vysokou frekvencí střídání obou částečně se překrývajících obrazových záznamů a zejména moderní programové vybavení (software) umožnily rozvoj digitální stereofotogrammetrie. Ta se dnes již obejde bez speciálních
komplikovaných a nákladných fotogrammetrických pracovních stanic, které bylo schopno vyrábět jen několik
předních světových firem. Zdrojové obrazové záznamy mohou být uloženy externě (i v zahraničí) a zpracovávány na
internetové síti na principu tzv. Web fotogrammetrie [6].
Mezi nejčastěji žádané produkty patří vektorové mapy
s výškopisem (2,5D) a prostorové modely objektů, zástavby a krajiny (3D). Obojí mohou být součástmi 3D geografických informačních systémů. Stále naléhavěji se projevuje potřeba zpřesnění polohopisné složky bází prostorových dat vzniklých z grafických podkladů mapy středního
měřítka (zejména ZABAGED®), protože jejich dosavadní
polohová přesnost (v řádu metrů) se výrazně liší od přesnosti jiných zdrojů prostorových dat (digitální katastrální
mapy, dokumentace staveb a inženýrských sítí), které by
měly být využity k jejich aktualizaci.
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S patřičným technickým a programovým vybavením
mohou zmíněné produkty vytvářet sami uživatelé (orgány
státní správy a územní samosprávy, jimi zřizované organizace, soukromé firmy, vysoké školy). K usnadnění přístupu
ke zdrojovým obrazovým záznamům byly v roce 2010 zahájeny práce na výstavbě národního digitálního archivu
leteckých měřických snímků. Do tohoto archivu budou
začleňovány digitální letecké měřické snímky z nových akcí
LMS celého území státu, včetně informací nutných pro jejich pozdější stereofotogrammetrické vyhodnocení v jiných aplikacích (prvky vnitřní i vnější orientace). Postupně
se předpokládá do tohoto archivu začlenit i digitalizované historické letecké měřické snímky uložené v archivu
Vojenského geografického a hydrometeorologického
úřadu [5].
Uživatelům tak bude na Geoportálu ČÚZK nabídnut
kromě Ortofota ČR nový produkt, tj. digitální letecké měřické snímky (obrazové záznamy) s prvky vnitřní a vnější
orientace, což umožní získat levný zdroj prostorové informace z požadované lokality, a to i opakovaně v časových
řadách (např. pro dokumentaci rozvoje urbanizace, národní inventarizace lesů, sledování vlivů různých civilizačních faktorů na životní prostředí apod.).
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Jednalo se o skupinu pracovníků ze dvou sekcí norského Kartverket, a to
sekce na zpracování a správu silničních dat, kterou vedl Tore Abelvik, a sekce
zabývající se sběrem dat, kterou vedl Geir Dahl.
Na společném setkání představili zástupci jednotlivých odborných úseků
svoji činnost. Na úvod byli hosté seznámeni Svatavou Dokoupilovou (ČÚZK)
s působností resortu a s jeho organizační strukturou (obr. 1). Poté v podání
ředitelky zeměměřické sekce ZÚ Danuše Svobodové zazněly podrobnější
informace o úkolech, které plní resort v oblasti zeměměřictví (obr. 2).
S ohledem na konkrétní odborné zaměření norských hostů byla pozornost
v následujících příspěvcích věnována užšímu okruhu problémů, a to nejprve
správě a aktualizaci ZABAGED ® (Pavel Šidlichovský – ZÚ), a hned potom
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Obr. 1 S. Dokoupilová přivítala norské kolegy
a představila resort

Do redakce došlo: 12. 6. 2012
Lektoroval:
prof. Dr. Ing. Karel Pavelka,
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ
Návštěva delegace z norského
mapovacího úřadu Kartverket v Praze
Koncem září 2012 navštívila Prahu početná skupina pracovníků z norského
mapovacího úřadu Kartverket, který je národním poskytovatelem a správcem geodetických, geografických a katastrálních informací zahrnujících jak
pevninu, tak pobřežní a teritoriální vody. Do jeho kompetence spadá od roku
2003 i pozemkový registr.
Součástí jejich několikadenního programu v České republice byla i návštěva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK), kterou na vyžádání připravili pracovníci Zeměměřického úřadu (ZÚ) ve spolupráci s ČÚZK.
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Obr. 2 D. Svobodová prezentuje informace
z oblasti zeměměřictví

GaKO 59/101, 2013, číslo 1, str. 022

22

Geodetický a kartografický obzor
ročník 59/101, 2013, číslo 1

Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ

Obr. 3 Zástupce norského mapovacího úřadu představil
strukturu úřadu a zpracování národní databáze silnic

prostředkům umožňujícím přístup k produktům resortu zeměměřictví a katastru, především prostřednictvím webových služeb (Petr Dvořáček - ZÚ).
Představení české strany uzavřel příspěvek o poskytování údajů z registru
územní identifikace, adres a nemovitostí. Přednesla jej Eva Pauknerová z ČÚZK,
která doplnila své vystoupení ještě informacemi o implementaci směrnice
INSPIRE v resortu.
Zástupci norských hostů se představili dvěma příspěvky. V nich podali
základní informace o působnosti svého úřadu, podrobněji se pak soustředili
na dvě oblasti, a to zpracování národní databáze silnic (obr. 3) a zejména pak
využití fotogrammetrie. Ta se používá pro tvorbu ortofotografického zobrazení, dále zpracování digitálního modelu reliéfu, k aktualizaci topografické
databáze a rovněž ke kontrole výsledků geodetických prací soukromých firem.
Návštěva bezesporu obohatila obě strany o nové poznatky a umožnila
porovnat, jak se úřady s obdobnou věcnou působností vyrovnávají v řadě
případů se stejnými úskalími při plnění zadaných úkolů.
Ing. Petr Dvořáček,
foto: Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST
19. konference Společnosti důlních
měřičů a geologů
Společnost důlních měřičů a geologů (SDMG) uspořádala ve dnech 10. – 12. 10.
2012 v tradiční spolupráci s Institutem geodézie a důlního měřictví (IGDM)
Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TU) svou již 19.
konferenci. Setkání zhruba šesti desítek odborníků z praxe, institucí a vysokých škol, mezi nimiž byli i hosté ze Slovenska, se konalo v Jihlavě v hotelu
Gustav Mahler, provozovaném v bývalém dominikánském klášteře (po josefských reformách kasárnách) ze 13. století. Výběr místa konání nebyl náhodný: do městských práv Jihlavy včlenili král Václav I. a jeho syn, moravský
markrabě Přemysl Otakar, roku 1249 horní právo, které se stalo jedním
z prvních na kontinentu i vzorem pro další (dokonce jihoamerické) země. Po
úpravách platilo až do 19. století.
Konferenci zahájil Ing. Martin Vrubel, Ph.D. (Severočeské doly a. s.), předseda SDMG, který též přítomné seznámil s rozhodnutím Rady SDMG o udělení 12 čestných členství zasloužilým pracovníkům oboru; pět z nich převzalo příslušné jmenování na místě. Laskavostí pořadatelů byl jeden výtisk
Sborníku referátů XIX. konference SDMG (ISBN 978-80-248-2824-4, 185 stran
formátu A4), zahrnující 22 lektorovaných příspěvků s četnými barevnými

ilustracemi, věnován do knihovny ODIS VÚGTK ve Zdibech. Na dalších řádcích
se proto – stejně jako v předchozích letech - omezíme jen na jejich stručný
přehled. Na rozdíl od řazení do přednáškových bloků i posloupnosti sborníku, se pokusíme o řazení tematické. V textu neuvádíme tituly autorů, u kolektivních prací, které představovaly většinu příspěvků, uvádíme v závorce
pracoviště jen u přednášejícího, spolu se jmény spoluautorů.
Konferenci SDMG bylo věnováno 9. číslo loňského 100. ročníku časopisu
GaKO, což připomněl místopředseda Ing. Pavel Černota, Ph.D. (vedoucí IGDM).
Přímo v konferenčním sále hotelu byly vyvěšeny dva postery připomínající
jubileum našeho časopisu. Ve zmíněném čísle bylo tištěno 5 prací, v dalším
textu označených hvězdičkou za jménem přednášejícího (*). Z nich dva příspěvky (Fraštia, M. aj.; Gašinec, J. aj.) nebyly na konferenci prosloveny.
Do skupiny závažných informací lze zařadit vystoupení M. Malíře (Český
báňský úřad – ČBÚ) o důlně měřické dokumentaci a bezpečnosti provozu.
J. Blín st. (Coal Services, a. s.) seznámil přítomné s průběhem 40. zasedání
prezídia Mezinárodní společnosti pro důlních měřičtví (ISM) v ruském Jekatěrinburgu, J. Blín ml. (Coal Services, a. s., spoluautoři J. Blín st., M. Mikoláš,
P. Kounovský) referoval o důlně-měřické činnosti ve skupině Czech Coal
a o návštěvnickém, tzv. uhelném safari.
Přístrojovou technikou a novými technologiemi se zabýval M. Janoš
(Geodis Group; J. Blín st., J. Blín ml., M. Mikoláš, P. Kounovský), který jednal
o kameře Vexcel UltraCam, jejím použití a 3D tisku. O problematice rovinných transformací na území dotčeném hornickou činností (transformace
Ottovy soustavy do S-JTSK) promluvila H. Staňková* (IGDM; spoluautoři
P. Černota, M. Novosad). L. Ličev (VŠB-TU) proslovil přednášku o analýze
snímků a zobrazených objektů pro fotogrammetrické využití (spoluautor
M. Belanec) a o – již v minulosti zmíněném – systému FOTOM a 2D animaci
měření (spoluautor J. Hendrych). J. Řimnáčová (IGDM; J. Blín st., P. Černota)
jednala o vlivu vzdálenosti roveru od referenční stanice při metodě GNSS – RTK.
O rozsahu dotčeného území v závislosti na rozsahu poklesové kotliny hovořil
J. Schenk (Ostrava). P. Hánek ml. (VÚGTK; M. Volkmann) představil použití přístroje Leica AbsoluteTracker pro rozvoj a správu státního etalonu délek 25 až
1450 m ev. č. ECM 110-13/08-041. Do této skupiny přednášek patří též informace J. Černohorského (Gefos) o letošních novinkách v monitorovacím systému
Leica a nepublikované vystoupení T. Honče (Geotronics) o mapovacím a geodetickém systému Trimble Gatewing X100, využívajícím dálkově řízených letadélek.
Do skupiny prací z historie můžeme zařadit příspěvky J. Kláta (Báňská
kancelář Ostrava – obr. 1) k 50. výročí našeho prvního moderního důlně-měřického předpisu a k 60. výročí otevření studijního oboru důlního měřictví na
tehdejší VŠB (spoluautor I. Černý). P. Hánek st. (ČVUT) přiblížil vytyčování tunelů od antiky po dobu Rudolfa II., J. Ježko (STU Bratislava; Š. Sokol) vzpomenul působení Samuela Mikovíniho na Báňské akademii v Báňské Štiavnici.
Zřejmě nejrozsáhlejší byla skupina vystoupení informujících o konkrétních praktických řešeních. T. Jiřikovský (ČVUT) hovořil o budování bodového
pole v podzemním výukovém středisku Josef, zřízeném při Fakultě stavební
ČVUT, J. Kloš (Palivový kombinát Ústí n. L.) o jezeru Most, vzniklém při

Obr. 1 J. Klát při prezentaci příspěvku
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hydrické rekultivaci lomu Ležáky. V dalším vystoupení J. Blín ml.* (Coal
Services; J. Blín st., M. Mikoláš) jednal o monitoringu pásových mostů v Lomu
Československá armáda. M. Michalusová* (IDMG; D. Vrublová, R. Kapica)
seznámila účastníky třetího dne jednání s geodetickým sledováním vlivu
důlních činností na kostel Slezské církve evangelické v Orlové, M. Subiková
(IGDM; R. Dandoš, O. Matas) seznámila s výsledky ověření stability testovací
základny Skalka pro GNSS. Š. Sokol (STU; M. Bajtala, J. Ježko) vystoupil
s referátem o vyhotovení účelové mapy pro rekonstrukci železničních tratí.
Součástí všech bloků jednání byla moderovaná diskuze a po jeden den
v předsálí malá výstavka přístrojů Leica, navazující na přednášku zástupce
firmy Gefos. Vítanou součástí akce byla návštěva Muzea Vysočiny, třípodlažních sklepení v historickém jádru města a samozřejmě možnost osobních
setkání a rozprav při společenském večeru. Jednání konference uzavřel předseda SDMG Ing. M. Vrubel, Ph.D.
Našim kolegům do dalšího roku činnosti upřímně: Zdař Bůh!
Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
Fakulta stavební, ČVUT v Praze,
foto: Ing. Hana Štěpánková,
IGDM

*

OSOBNÍ ZPRÁVY

K životnímu jubileu
Ing. Svatavy Dokoupilové
Ing. Svatava Dokoupilová, referentka
mezinárodních vztahů v sekretariátu
předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) a členka
redakční rady časopisu Geodetický a kartografický obzor (GaKO), oslavila 6. 1.
2013 kulaté životní jubileum.
Narodila se v Praze, kde po ukončení
základní školy s rozšířenou výukou jazyků a gymnázia v roce 1981 vystudovala na Fakultě stavební ČVUT pětiletý
obor geodézie a kartografie se specializací na dálkový průzkum země (DPZ),
který ukončila v roce 1986. Po absolutoriu nastoupila 1. 9. 1986 jako asistentka a posléze jako výzkumná a vývojová
pracovnice odboru fotogrammetrie a DPZ do Geodetického a kartografického
podniku, n. p., Praha (dnes Zeměměřický úřad) v Praze, kde pracovala do roku
1989. Podílela se zde na projektu zpracování družicových a leteckých snímků
a jejich využití v zemědělství a lesnictví. Po návratu z mateřské dovolené v roce
1997 nastoupila zpět, do nynějšího Zeměměřického úřadu, do oddělení tvorby
Základní báze geografických dat, kde pracovala jako odpovědná redaktorka
map až do roku 2002. Poté přešla do ČÚZK na pozici auditora, kterou později
vykonávala spolu s pozicí referenta pro mezinárodní vztahy a vztahy k Evropské unii. Od roku 2004, kdy byly tyto dvě funkce odděleny, se již plně věnuje
mezinárodním vztahům v sekretariátu předsedy ČÚZK. V rámci této funkce se
zúčastňuje četných mezinárodních setkání na evropské úrovni, např. Stálého
výboru pro katastr v Evropské unii (Permanent Committee on Cadastre), od
borných pracovních setkání zeměměřických a katastrálních úřadů států bývalé rakousko-uherské monarchie, jednání pracovní skupiny WPLA (Working
Party on Land Administration) či pracovních jednání EuroGeographics. Dále
se účastnila úvodních jednání k tvorbě služby EULIS (European Land Information System) a později také realizace navazujícího projektu EULIS+. Pravidelně se též účastní pracovních návštěv polského Úřadu hlavního geodeta
a bavorského úřadu Landesamt für Vermessung und Geoinformation, orga-
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nizačně pak zajišťuje zahraniční návštěvy z mnoha zemí Evropy i světa přijíždějící získávat zkušenosti v ČÚZK (mj. Makedonie, Čína, Mongolsko, Kapverdy).
Od roku 2004 je též členkou redakční rady časopisu GaKO – aktivně se podílí
na jeho tvorbě a rozvoji a napomáhá s jazykovými překlady z a do angličtiny.
Z titulu své funkce je také zástupkyní ČÚZK na jednáních Terminologické
komise úřadu.
Do druhého půlstoletí naší redakční kolegyni přejeme mnoho životního
elánu, pracovních úspěchů a radosti z pohybu při oblíbených sportovních
aktivitách (plavání, in-line bruslení, tancování a další).

ZAJÍMAVOSTI
Alpské hraniční znaky nad německým
Berchtesgadenem
Průběh německo-rakouské státní hranice na styku Bavorska a Salcburska
(Solnohradska) je zčásti situován do prostoru Berchtesgadenského národního
parku, který patří k nejkrásnějším přírodním klenotům Německa.
Poprvé je Berchtesgaden zmíněn v roce 1102 při zakládání augustiniánského kláštera v hlubokých lesích. Až po udělení práva horních svobod na
těžbu soli a kovů klášteru v roce 1156 nabývá víceméně pustý kraj na ceně
a bavorský příhraniční kraj se opakovaně stává místem svárů, vojenských
tažení a vrcholí „solnou válkou“. Prostor střídá nadvládu Bavorska a Salzburgu v období středověku i v počátku novověkých dějin, na počátku 19. století se dokonce nakrátko stává součástí napoleonské Francie. S nástupem
nového uspořádání Evropy je v roce 1810 Berchtesgadenský kraj připojen
společně se Solnohradskem k Bavorsku a po roce 1816 Solnohradsko opět
připadá definitivně Rakousku.
Po tomto období je roku 1818 pevně stabilizována hranice v horách nad
berchtesgadenským údolím a hraniční znaky jsou zde na pomezí Bavorska
a rakouského Salcburska živé dodnes a rozhodně stojí za spatření.
K seznámení s podobou hranice a ke krásné nenáročné horské výpravě lze
doporučit výstup na vrchol hory Schneibstein (2 276 m n. m.), dosažitelný
od lanovky vedoucí z Königssee pod vrchol Jenneru, do výšky 1 802 m n. m.
Při stoupající cestě od chaty Schneibstein Hütte, stojící přímo na státní
hranici, se nachází na hraně skal v kosodřevině výrazný hraniční znak č. 137
s letopočtem 1818, vytesaný do skály s označením území Bavorska a Rakouska. Písmeno Ö (Österreich) je provedené v archaickém tvaru slova
Oesterreich, spojením prvních dvou písmen (obr. 1).

Obr. 1 Hraniční znak č. 137 s letopočtem 1818, vytesaný
do skály s označením území Bavorska a Rakouska
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Obr. 4 Krasové jezírko Seeleinsee

Obr. 2 Vytesaný hraniční znak č. 138

Při dalším výstupu s úžasnými výhledy na bavorskou i rakouskou stranu
rozeklaných vápencových Alp, kterým dominuje masiv Watzmanu nad jezerem Königssee, se nacházejí další zahušťovací hraniční znaky, jejichž popis
naznačuje, že byly mezi základní hraniční znaky vloženy dodatečně.
Na vrcholu Schneibsteinu je vytesán do přírodního vápencového skalního
výchozu znak č. 138, obdobný znaku č. 137 (obr. 2). Mimo otevřeného výhledu z hory k jihu do centrální části Alp nabízí pozorný pohled do blízkých
skal téměř jistou příležitost spatřit na slunci se vyhřívající kozorohy.
Z temene Schneibsteinu je možné se vrátit zpět ke stanici lanovky na
nedaleký Jenner nebo zvolit pěší sestup do Königssee směrem k jezírku
Seeleinsee – mírně klesající cestu dokonale vyvinutou krajinou vysokohorského krasu, plnou ohromných suťovišť, škrapových polí a vysokých skalních
stěn. V sedle Windscharte ve výšce 2 103 m n. m. je k vidění hraniční kámen
č. 139 klasického tvaru (obr. 3).
Odměnou za tuto delší trasu návratu je již zmíněné krasové jezírko
Seeleinsee pod strmou rozbrázděnou vápencovou stěnou (obr. 4), častá
setkání s kamzíky a níže i řadou horských usedlostí s občerstvením pro
zvídavé geodetické poutníky.
Berchtesgadenský kraj je díky své bezprostřední blízkosti rakouskému
Salzburgu z Čech snadno dosažitelný a tento drobný exkurz je tak i tipem pro
snadno realizovatelnou výpravu do části Alp, která si v ničem nezadá s klasickými alpskými oblastmi, podstatně vzdálenějšími. Cestu se nabízí spojit
s návštěvou samotného půvabného městečka Berchtesgadenu, pozůstatků
nacistického areálu na Obersalzbergu a Kehlsteinu, Hitlerova Orlího hnízda.
Vladimír Daněček,
Zeměměřický úřad, Praha

OZNÁMENÍ
15. odborná konference doktorského
studia JUNIORSTAV 2013

Obr. 3 Hraniční kámen č. 139 klasického tvaru

Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně pořádá pod záštitou
děkana prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., odbornou konferenci doktorského studia JUNIORSTAV. Letošní patnáctý ročník proběhne ve čtvrtek
7. 2. 2013.
Konference je určena pro všechny studenty doktorského studijního
programu v prezenční i kombinované formě studia nejen z České republiky,
ale i ze zahraničí.
Bližší informace na http://juniorstav2013.fce.vutbr.cz/.
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