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Abstrakt
Určení teoretického poklesu povrchu terénu pomocí programu SUBSCH z ploch porubů 40415, 40414 a 40413 ve sloji č. 40
v dobývacím prostoru hlubinného dolu Darkov v obci Stonava v okrese Karviná v Moravskoslezském kraji. Nepříznivé účinky
dobývání ložisek se projevují na povrchu a na objektech. Byly jednou z hlavních příčin, aby se začaly teoreticky zkoumat zákonitosti pohybů, které vznikají v nadloží dobývaných ložisek.
Determination of Subsidence Valley of Mining Area Stonava
Summary
Determination of theoretical terrain deformation with help of the programme SUBSCH from the area of coalfaces 40415, 40414
and 40413 in the bed Nr. 40 in the mining area of the underground Darkov Mine in the municipality Stonava, Karviná district,
Moravskoslezský region. Inconvenient consequences of the deposits’ mining activities emerging on the surface and buildings
resulted in the theoretical research of the movements’ rules occurring in the overlaying rock cover of mining deposits.
Keywords: mining damages, mining deposits, area of coalface, movements’ rules

1. Úvod
Ostravsko-karvinská uhelná pánev je součástí Hornoslezské
pánve. Nachází se v okolí Českého Těšína, Karviné, Frenštátu pod Radhoštěm a Ostravy, její rozloha na území České
republiky (ČR) je přibližně 1 500 km². Na území ČR se pánev
dále dělí na oblast Ostravsko-karvinskou, kde se dosud těží,
a na Podbeskydskou, kde těžba dosud neprobíhala. Ostravsko-karvinská pánev se dále člení na karvinské a ostravské
souvrství. Mladší karvinské souvrství se začalo tvořit až po
deﬁnitivním ústupu moře, ostravské vzniklo v přímořském

prostředí pod vlivem časté vulkanické činnosti zhruba před
320 miliony let. V Hornoslezské pánvi se postupem času
vytvořilo přes 400 uhelných slojí, těžitelných je však pouze
asi 80 z nich.
S průzkumnými pracemi začal hrabě Larisch na východním svahu kopce Čechovice roku 1776. První zmínka o těžbě
uhlí na Karvinsku je z roku 1785. Prvním (z tehdejších hledisek moderním) dolem byla jáma Gabriela, založená roku
1852. V letech 1857–77 byly hloubeny další jámy. V roce
1862 byl zahájen vrtný průzkum v oblasti Stonava, první
uhelná sloj vydala své bohatství v roce 1908. Po 2. světo-
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Obr. 1 Prvky určující poklesovou kotlinu

vé válce byly doly znárodněny a přejmenovány. V roce 1991
byla zřízena akciová společnost OKD – Ostravsko-karvinské
doly. V roce 1998 došlo ke změně vlastnické struktury a stát
v ní ztratil svůj většinový podíl [9].
Dobývací prostor Stonava spravuje důl Darkov, sloje
mají mocnost 2 až 6 metrů. Uhlí se těží pomoci šachet a štol
výhradně mechanizovanými postupy. Při realizaci přípravných děl ve slojích je metráž ražena razicími kombajny, překopy a ražby s přibírkou původních hornin se razí pomocí
vrtných vozů ve spojení s nakladači [8].
Obr. 2 Pohyby v poklesové kotlině
2. Poklesová kotlina
Při hlubinném dobývání ložisek užitkových nerostů se vytváří prázdný prostor, který se ihned nebo postupem času zaplní
úlomky hornin a dojde k jeho zavalení. Tento pohyb hornin
se na povrchu projeví vznikem poklesové kotliny. Teorie byla
rozpracována např. v [1]. Tvar a velikost poklesové kotliny
závisí na mnoha součinitelích. Především se jedná o mocnost
sloje M, hloubku dobývání h a tzv. mezný úhel vlivu μ, který
je závislý na místních geologických podmínkách. Neméně
důležitými činiteli, ovlivňujícími vznik poklesové kotliny,
jsou mechanické vlastnosti nadložních a okolních hornin,
geologické podmínky uložení, plošný rozsah vlivu dobývacích prací a způsob dobývaní nerostu.
Poklesová kotlina kopíruje plochu vyrubaného ložiska.
Její rozsah je však větší než průmět vyrubané plochy sloje na
povrch. Poklesovou kotlinu pro vodorovně uložené ložisko
lze zjednodušeně deﬁnovat jako plochu vyrubaného ložiska
danou poloměrem r, který je závislý na mezném úhlu vlivu
μ (jeho hodnota se pohybuje podle geologických podmínek
v rozmezí 55º–65º ), a hloubkou uložení ložiska h. Platí:
r = h . cotg μ.

(1)

Tvar poklesové kotliny v řezu u vodorovně uložených ložisek je souměrná křivka podle svislé osy procházející těžištěm
vyrubané plochy [3]. Určující prvky poklesové kotliny jsou
znázorněny na obr. 1.
Pohyb bodů povrchu v poklesové kotlině se dělí na dvě
složky (obr. 2) – svislou a vodorovnou.
Svislá složka (pokles) je dána vzorcem:
s = M . a . e . z,

(2)

kde
M – mocnost ložiska,
a – dobývací součinitel, a ∈ < 0 ;1>,
e – účinkový součinitel, e ∈ < 0 ;1>,
z – časový součinitel, z ∈< 0 ;1>.
Geodeticky se skutečný pokles určuje na základě výškových měření bodů terénu na začátku a na konci sledovaného
časového období tj, k ze vztahu:
sΔj,k = Vtk – Vtj [mm],

(3)

kde
sΔj,k – pokles bodu za období Δtj,k,
Vtk a Vtj – výšky bodu na konci a na začátku sledovaného
období.
Vodorovná složka posunu bodu v se určí za časové období Δtj,k z rozdílu polohy bodu na začátku a na konci daného
časového období, tedy
i

v 'tj ,k

i

X tk  i X tj

2

 iYtk  i Ytj

2

,

(4)

kde
i
vΔtj,k – posun bodu i za období vΔtj,k,
i
Xtj a iYtj jsou ortogonální souřadnice bodu na začátku,
i
Xtk a iYtk na konci časového období.
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3. Určení poklesové kotliny ve Stonavě
V oblasti Stonava bylo třeba teoreticky (bez přímých měření)
určit hranice poklesu dotčeného území, které vzniklo vyrubáním porubů 40415, 40414 a 40413 v letech těžby 2007
až 2010, a poklesy bodů, které jsou stabilizované měřickými hřeby do vozovky silnice „Černá cesta“, která prochází
oblastí ovlivněnou těžbou.
Hranice dotčeného území se určila z vhodně zvolené plošné sítě bodů. Poklesy těchto bodů se vypočetly výpočetním
programem SUBSCH, vytvořeným prof. J. Schenkem na
Institutu geodézie a důlního měřictví (IGDM) Vysoké školy báňské (VŠB-TU) Ostrava [4]. Tento program umožňuje
prognózní výpočet poklesů, posunů, naklonění a poloměr
zakřivení pro zadané časové okamžiky. Pro výpočet účinkového součinitele se používá Knotheho rozdělovací funkce [5]
s trojúhelníkovou úpravou podle Hradila [6].
Rovnice pro určení poklesu podle Hradila vychází z podobnosti mezi závislostí pohybu povrchových bodů na poloze a rozloze vodorovně uloženého ložiska a Gaussovou
křivkou. Pro určení dynamických vlivů je použita časová
funkce podle Schenka [4].
Vstupními daty pro výpočet jsou:
data pohoří, tj. informace o umístění vstupního souboru, název
dolu a oblasti, vnější a vnitřní mezný úhel vlivu, časové funkce (doba trvání dílčího poklesu a zpoždění), koeﬁcient přepočtu posunu, data porubu, tj. informace o vydobytých plochách (název plochy, začátek a konec dobývání), souřadnice
lomových bodů dobývané plochy, hloubka uložení ložiska,
mocnost ložiska, součinitel dobývání, směr a úklon spádnice,
počet vrcholů plochy, data povrchu, tj. souřadnice povrchových bodů, pro teoretický výpočet pohybů těchto bodů.
Poklesy bodů, které se nacházejí na silnici „Černá cesta“,
byly vypočteny též programem SUBSCH. Tyto body, uspořádané do 4 oddílů, jsou rovněž v pravidelných etapách (3x
ročně) zaměřovány metodou přesné nivelace (PN) postupy
podle [3]. Přesnost měření v jednotlivých etapách nepřekročila stanovenou směrodatnou odchylku.
Výpočetní program SUBSCH stanovil teoretické poklesy větší, než jaké se ve skutečnosti projevily na povrchu
z empirických měření PN. Příčinou je zřejmě to, že pro stanovení prognózy poklesů všech bodů programem SUBSCH
se do vstupních údajů zadává součinitel dobývání a = 1. Ve
skutečnosti však součinitel a ∈ < 0 ;1 >, přičemž reálná hod-

nota závisí na nakypření nadložních vrstev, na způsobu dobývání a na pevnosti hornin. Po zohlednění všech těchto parametrů, porovnáním poklesů určených teoreticky a empiricky,
se upřesní hodnota součinitele dobývání. Po jeho zavedení
do výpočtu se hodnoty teoretických poklesů od hodnot empirických poklesů určených PN jíž výrazně nelišily. Rozdíl se
pohyboval v rozmezí několika cm. Jelikož tato práce byla
zaměřena na určení předpokládaných poklesů, jsou dosažené
výsledky vyhovující. Poloha silnice vůči porubu a pozorovaným bodům, které vytvářejí měřickou síť, je patrná z obr. 3
(viz 2. str. obálky). Výsledky pozorování všech bodů byly
zpracovány a použity pro určení svislých posunů celého území, znázorněných na obr. 4 (viz 2. str. obálky).
Výsledné vypočtené hodnoty poklesu bodů (č. 115–123)
ležících na liniové stavbě (silnici) pro daný čas (etapu) jsou
uvedeny v tab. 1. Obdobný přehled dalších bodů terénu
není pro poměrně značný rozsah uveden. Poklesy za období od ledna 2007 do prosince 2010, které byly určované na
bodech 1 až 35 plošné sítě, nabývají hodnot od -0,006 m do
-2,137 m. Na obr. 4 je zobrazeno celé dotčené území oblasti
Stonava s vyznačením izokatabáz (tj. izolinií stejného poklesu), vykreslených z poklesů bodů celé sítě. Za okraj (hranici) poklesové kotliny považujeme izokatabázu s hodnotou
40 mm. Objekty, které se nacházejí uvnitř oblasti ohraničené izokatabází s hodnotou 40 mm, považujeme za objekty
dotčené prokazatelně vlivy dobývání. Na obr. 5 jsou znázorněny poklesy bodů na sledované silnici „Černá cesta“, určené za časové období od ledna 2007 do prosince 2010.

4. Vliv kotliny
Posun se přenáší terénem mezi základy stavby a základovou
půdou. Povrchové objekty by měly být situovány tak, aby
nedocházelo k jejich narušení [2]. Na obr. 6 je znázorněna
situace povrchových objektů v prostoru poklesové kotliny.
K minimálním posunům a přetvořením (deformacím) dochází, pokud se objekt nachází uprostřed poklesové kotliny
(objekt a) nebo když nejdelší hrana objektu je rovnoběžná s izokatabázami poklesu (objekty b, c). K maximálním
deformacím dochází nad hranou porubu (objekty d, e).
Vliv poklesové kotliny na jednotlivé druhy obytných,
průmyslových, dopravních a vodohospodářských staveb je

Tab. 1 Poklesy bodů na silnici za dané období
Přibližné souřadnice

Poklesy v období [m]

čísla
bodů

Y [m]

X [m]

115

454 198

1 105 441

-0,029

-0,206

-0,745

116

454 102

1 105 418

-0,062

-0,382

-1,164

117

454 006

1 105 390

-0,118

-0,622

-1,584

118

453 915

1 105 365

-0,187

-0,861

-1,873

119

453 816

1 105 337

-0,274

-1,092

-2,015

120

453 718

1 105 313

-0,346

-1,214

-1,949

121

453 620

1 105 289

-0,389

-1,21

-1,718

122

453 531

1 105 249

-0,433

-1,147

-1,448

123

453 429

1 105 232

-0,347

-0,844

-0,993

1. 1. 2007 – 31. 5. 2008 1. 1. 2007 – 1. 1. 2010 1. 1. 2007 – 31. 12. 2010
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Obr. 5 Poklesy bodů na sledované silnici

Obr. 6 Situace povrchových objektů v prostoru
poklesové kotliny

obecně popsán v [2], případně zprostředkovaně v [7]. V dalším textu zmíníme jen případy, týkající se oblasti Stonava.

kde dochází ke změně konkávního zakřivení na konvexní, se
nachází inﬂexní bod. Za zmínku stojí uvést jeden z extrémních případů poklesu stavby. Jedná se o barokní kostel sv.
Petra z Alkantary v Karviné. Tato stavba od zahájení těžby
v roce 1854 klesla o 37 m a vychýlila se od svislice o 6,8º
[10].
Míra poškození objektu závisí na velikostech posunů
a přetvoření (deformací), na odolnosti stavby vůči vzniklým
deformacím a rovněž na rychlosti dobývání a geologických
podmínkách. Pokud je ložisko uložené hlouběji, vzniká
poklesová kotlina ploššího tvaru, pokud je postup porubní
fronty rovnoměrný, jsou vlivy hlubinného dobývání menší.
Možnost nové výstavby na poddolovaném území se posuzuje podle očekávané intenzity přetvoření terénu podle báňských kritérií. Terén je rozdělen do pěti skupin podle parametrů, kterými jsou vodorovné poměrné přetvoření, poloměr
zakřivení a naklonění. Ve skupině I a II nelze území využívat pro výstavbu. Na objektech, které se na tomto území již
nacházejí a jsou nezbytně nutné z hlediska své funkčnosti,
musí být provedeny zabezpečovací práce. Ve skupině III a IV
se objekty zajišťují ekonomicky, dodržováním konstrukčních
zásad. Skupina V nevyžaduje zajištění proti účinkům poddolování.
4.2 S ilnice

4 . 1 O b y tn é s tavby
Obytné stavby mají omezenou rozlohu, často se jedná o jednotlivé objekty. Vlivy dobývání se posuzují podle toho, zda
je stavba opatřena prvky zajištujícími ochranu proti vlivům
dobývání či nikoliv. Na stavby působí svislé i vodorovné
posuny, které mohou vyvolávat i přetvoření a pootočení.
Jejich velikost závisí od umístění stavby v poklesové kotlině. Okraj poklesové kotliny je místo na povrchu, pro které
jsou pohyby nulové nebo minimální pro ovlivnění objektu.
Největší změny se projevují na svahu poklesové kotliny, kde
dochází k náklonu objektu a jeho stabilita je nejvíce ovlivněna zakřivením svahu. Při konkávním zakřivení terénu působí na stavbu tahové síly (vznikají tzv. kladné posuny), při
konvexním působí tlakové síly (záporné posuny). V místě,

Silnice jsou na nepříznivé působení vlivu poddolování méně
citlivé než na příklad železnice. Požadavky na udržování
optimálního spádu a plynulosti osy komunikace nejsou tak
přísné, nepříznivé následky poddolování na vozovce se dají
lépe zvládnout. Problémy způsobují změny spádu vodotečí, které mohou vést k zatopení vozovky. Silnice je vhodné
vést rovnoběžné s izočárami předpokládané poklesové kotliny. Pokud to není možné, je nutné dbát, aby hladina spodní
vody byla 1,5 m pod úrovní vozovky. V oblasti důlních vlivů je vhodné stavět vozovky na násypu. Silnice dálničního
typu je nutné vést mimo aktivní poklesové oblasti, prakticky
neřešitelné jsou z tohoto pohledu mimoúrovňové křižovatky,
kde není reálné zřizovat rektiﬁkační zařízení, a to ani velmi
drahá.
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5. Závěr
Cílem článku bylo stanovení hranice území dotčeného poddolováním a určení předpokládaného poklesu. Zkoumanou
oblastí byla část obce Stonava. Výpočetním programem
SUBSCH, který se používá na IGDM VŠB-TU Ostrava, byly
určeny poklesy bodů, které vytvářejí povrchovou plošnou síť
(body 1–35). Z ní bylo možné vykreslit poklesovou kotlinu
s vyznačením izokatabáz. Izokatabáza s hodnotou teoretického poklesu 40 mm za období 3 let je hranicí území dotčeného
důlní činností. Postiženy jsou rovněž body ležící na silnici
vedoucí středem území, kde probíhala těžba.
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Abstrakt
Princip tvorby a přesnost digitálního modelu reliéfu (DMR) z dat leteckého laserového skenování (LLS). Pro tvorbu modelu
a výpočet parametrů přesnosti byl vybrán produkt ﬁrmy ESRI ArcGIS 10 s nadstavbou 3D Analyst. Přesnost vytvořeného modelu
byla vyhodnocena na základě přesného modelu vygenerovaného z dat klasického topograﬁckého mapování. Pro názornost byl
také porovnán přesný model s modelem vygenerovaným z vrstevnicových dat ZABAGED®. Na základě dosažených výsledků
můžeme konstatovat, že DMR vytvořený z dat LLS byl shledán přesným a potenciálně velmi užitečným pro lesnické aplikace.
Accuracy of Digital Terrain Model Generated from Airborne Laser Scanning Data in the Forest
Summary
Procedure of creating Digital Terrain Models (DTM) from Airbone Laser Scanning (ALS) data and its accuracy assessment.
The ESRI ArcGIS 10 has been selected for the model creation and calculation of accuracy parameters. The accuracy of the
ALS-based model was estimated based on comparison with accurate model created by classic topographic methods. For
illustration, the accurate model was compared to a model generated from ZABAGED® contour data. Based on the results
published at the end of the article it can be implied, that the ALS DTM was found to be accurate and potentially very useful for
forestry applications.
Keywords: DTM, ALS, point cloud, GIS, interpolation, contour

1. Úvod
Technologie leteckého laserového skenování (LLS) patří k nejmodernějším metodám sběru geodat. Často je uváděn zkrácený název LiDAR, který je odvozen z anglického
Light Detection And Ranging. Své využití nachází především
v oblastech, kde je potřeba pořídit přesná 3D data. Měření
pomocí LLS je technologie dálkového průzkumu Země, která
je stále více využívána pro mapování v lesním terénu. LLS

poskytuje pro lesnictví, mimo dostatečně přesného modelu
reliéfu, i trojrozměrné znázornění lesní struktury. Tato technologie mapování využívá systém měření vzdáleností pomocí
laserového paprsku a letecký navigační systém, který přesně
sleduje pozici nosiče, za účelem vytvoření hustého pole geodetických (zeměpisných) souřadnic v místech, kde se laserové
pulsy odrazily od povrchu [2].
Využitím technologie LLS mohou být různé lesnické činnosti provedeny rychleji a efektivněji. Při vytváření datových
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souborů v zalesněných plochách se mohou laserové pulsy
odrážet od různých vrstev vegetačního krytu zahrnujícího
nejvyšší hladinu vegetace (první odraz), střední povrch (druhý a následující odraz) a zemský povrch (poslední odraz) [9].
Na základě prvního a druhého odrazu je možné odhadnout
různé parametry jednotlivých stromů, jako šířku koruny, průměr, objem a výšku [8]. Použitím posledního odrazu může
LLS poskytnout digitální model reliéfu (DMR) velmi vysoké kvality s prostorovým rozlišením přibližně 1 m. Výšková
data lze získat se směrodatnou odchylkou 0,10 až 0,15 m [4].
Z hlediska dosažitelné přesnosti polohy a výšky bodů určených pomocí LLS záleží na přesnosti určení prostorových
souřadnic skeneru v okamžiku vyslání laserového paprsku
k zemi, na přesnosti určení prvků vnější orientace skeneru
a na přesnosti určení délky prostorového rajonu (vektoru).
Vysoké rozlišení DMR může pomoci lesním inženýrům
zkoušet nové možnosti harvestorových systémů a navrhování lesních komunikací [1]. Na základě přesného DMR je
možné přesně určit nakládací místa, přibližovací linky, lanové dráhy aj. Primárním výstupem laserového skenování je
soubor 3D souřadnic odražených bodů, tzv. mračno bodů.
Pomocí automatických, poloautomatických a manuálních
postupů je v dalším zpracování prováděna klasiﬁkace těchto
bodů. Konečným výstupem zpracování dat z laserového skenování může být například velmi detailní model reliéfu nebo
povrchu ve formě rastru nebo nepravidelné trojúhelníkové
sítě (TIN).
Přestože ve světě je tato technologie využívána více než 10
let a i u nás její využití vzrůstá s ohledem na snazší dostupnost těchto dat v průběhu následujících let, především v souvislosti s tvorbou DMR 5. generace (5G) celého území České
republiky (ČR), existuje jen velmi málo informací o skutečné přesnosti této metody v obtížných podmínkách lesních
porostů. Podle předběžných údajů by již vytvářený DMR
5G měl dosahovat přesnosti charakterizované úplnou střední
chybou 0,18 m v odkrytém terénu a 0,30 m v zalesněném
terénu [3].

2. Zájmové území a data
Ke splnění hlavního cíle práce, kterým bylo zjistit možnosti
využití dat LLS pro tvorbu DMR pod porosty, bylo třeba zjistit přesnost modelu reliéfu vzniklého z dat LLS. Ke zjištění
přesnosti tohoto modelu bylo třeba provést porovnání s přesným modelem vybraného území.
Měření a následné testování proběhlo na čtyřech experimentálních plochách výzkumného polygonu na území Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, polesí Vranov,
v katastrálním území Útěchov (obr. 1, viz 3. str. obálky) a na
jedné bezlesé ploše v těsné blízkosti arboreta Mendelovy
univerzity v Brně, Černých Polích (obr. 2, viz 3. str. obálky).
Území experimentálních ploch bylo stanoveno s ohledem
na existenci dat LLS a snadnou dostupnost terénu z důvodu
budoucího měření ploch klasickým geodetickým způsobem
(viz část 3.1). Tři čtvercové (50 x 50 m) a jedna obdélníková (50 x 150 m) plocha byly vybrány v různě sklonitém
a členitém terénu. Co se týká druhové skladby lesních ploch,
byly vybrány porosty různorodé. Převažující dřevinou byl
buk, další zastoupení měly smrk, borovice, modřín, dub,
habr a bříza. Věkově byly porosty zařazeny do třetí a čtvrté
věkové třídy (stáří 60 až 80 let). Velikost, umístění, druhová
a věková skladba ploch byly určeny s ohledem na následný
lesnicky zaměřený výzkum.
Data LLS poskytla ﬁrma Geodis Brno, spol. s r. o. na

základě dohody o spolupráci mezi Geodis Brno, spol. s r. o.
a Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity
v Brně. Data v textovém formátu byla dodána již klasiﬁkovaná do kategorií na základě intenzity odrazu.
LLS bylo provedeno 14. 6. 2009 laserem ALS50-II ﬁrmy
Leica Geosystems. Tento typ laseru je vybaven kmitajícím
zrcadlem s maximálním počtem odezev (ech) čtyři. Firmou
uváděná přesnost měření délky prostorového rajonu včetně vlivů nepřesnosti určení prvků vnější orientace skeneru
pomocí palubních aparatur GPS (globální systém určování
polohy) a IMU (inerciální měřicí jednotka) je 0,10 m. Průměrná relativní výška letu byla 1 395 m.

3. Metodika práce
Data pro přesný model byla zaměřena již výše zmiňovaným
klasickým geodetickým způsobem pomocí metody tachymetrie. Abychom zjistili vliv lesních porostů na přesnost výsledného DMR z dat LLS, bylo třeba porovnat modely vygenerované z dat LLS i klasických dat na ploše mimo les, tedy
bez vlivu porostů. Na odkryté ploše bez objektů a porostů by
měly být modely vzniklé z dat LLS i dat pozemního měření téměř shodné. Samozřejmě je nutné vzít v úvahu reálnou
přesnost LLS pomocí leteckého laserového skeneru i přesnost měření použitého tachymetru.
3.1 Terénní měření
Nejdříve bylo nutné lesní plochy v terénu vytyčit a stabilizovat. Jednalo se o pravidelné čtvercové, příp. obdélníkové plochy. Stabilizace byla důležitá z důvodu znovunalezení ploch
v následujících letech pro další výzkumné a testovací činnosti.
Stabilizace byla provedena pomocí plastových znaků (geoharponů). K vytyčení rohů ploch bylo použito totální stanice
Topcon GTS 105N. Úhlová přesnost (1,5 mgon) a délková
přesnost (2 mm + 2 ppm) tohoto přístroje poskytuje dostatečné záruky pro správné geometrické vytyčení plochy. Dalším
krokem bylo zaměření přesných prostorových souřadnic rohů
ploch, a tím zajištěno připojení do S-JTSK. Pro tuto činnost byl
vybrán dvoufrekvenční přijímač GPS/GLONASS HiPer Pro
od ﬁrmy Topcon. Měření proběhlo statickou metodou (délka
observace na bodě cca 30 minut) a následně bylo zpracováno
postprocessingem v programu Topcon Tools. Polohová i výšková přesnost takto zaměřených bodů byla do 0,06 m. Posledním krokem terénního měření bylo podrobné tachymetrické
zaměření ploch totální stanicí Topcon GPT-9003M. Úhlová
přesnost (1 mgon) a délková přesnost (2 mm + 2 ppm) tohoto
elektronického tachymetru splňovala požadovanou přesnost
podrobného měření. Konečným výstupem terénního měření
a zároveň vstupními daty do dalšího zpracování byly soubory
souřadnic a výšek v textovém tvaru, které byly exportovány
z měřených dat. Celkový počet bodů zaměřených na lesních
výzkumných plochách o celkové rozloze 15 000 m2 činí 3 228
bodů, z čehož vyplývá hustota 0,21 bodu na m2.
Nelesní plocha na zatravněném vrcholku v Brně, Černých
Polích nebyla stabilizována, protože se zde další výzkum
provádět nebude. Nepravidelné území o rozloze přibližně 18 000 m2 bylo zaměřeno dvoufrekvenčním přijímačem
GPS/GLONASS HiPer Pro. Použita byla metoda RTK (Real
Time Kinematic) z důvodu rychlosti a efektivnosti metody
ve volném terénu. Přesnost určení bodů byla 0,01 m v poloze
a 0,02 m ve výšce. Na ploše bylo takto zaměřeno celkem
2 254 bodů, z čehož vyplývá hustota 0,13 bodu na m2.
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3.3 Zpracování dat LLS
Zdrojem dat LLS byl soubor souřadnic a nadmořských výšek v textovém formátu klasiﬁkovaný na základě intenzity
odrazu. Po převodu souřadnic do formátu shapeﬁle byl celý
soubor ořezán hranicemi výzkumných ploch a poté byly na
základě kódu odﬁltrovány pouze body odpovídající rostlému terénu bez objektů a vegetace. Již z prvotního náhledu
na soubor všech bodů je zřejmé, že metoda LLS poskytla
mimořádně podrobné informace s velmi hustým pokrytím
mračnem bodů s průměrnou hustotou přibližně 5 bodů na
m2 plochy (celkový počet na lesních plochách byl 77 312
bodů). Toto pokrytí však není rovnoměrné a je soustředěno
do pravidelných řad s rozestupem mezi 0,7 a 1,5 m. Vysoká průměrná hustota bodů je rovněž dána pravděpodobným
překryvem skenovaných pásů v části území. V lesních porostech však vlivem odrazu od korun stromů dochází k velmi
zřetelné redukci signálů dopadajících na zem, až na hustotu
necelých 0,5 bodu na 1 m2 plochy se značně nerovnoměrným
rozložením (celkový počet 7 271 bodů). Místy jsou proto
rozestupy bodů odražených od rostlého terénu vzdáleny více
jak 10 m (obr. 3).
Na nelesní zkušební ploše o rozloze 18 000 m2 se postupovalo stejným způsobem, s tím rozdílem, že po eliminaci
signálů odražených od vegetace došlo pouze k minimální
redukci počtu bodů. Před ﬁltrací činil počet bodů LLS na
ploše celkem 16 884 s průměrnou hustotou 0,92 bodu/m2,
po eliminaci odrazů od vegetace tento počet klesl na 14 715
s výslednou hustotou 0,80 bodu/m2 (obr. 4, viz 3. str. obálky).
Z odﬁltrovaných bodů terénu z dat LLS byly následně
vytvořeny interpolací, opět pomocí nástroje Topo To Raster,
DMR pro další hodnocení.
Obr. 3 Síť bodů LLS po ﬁltraci odrazů od vegetace
na obdélníkové lesní ploše
3.4 S rovnání přes nos ti vytvořených D M R

3 . 2 Tvo r b a D M R v prost ře dí E SRI Arc GIS 10
Ke zpracování naměřených dat byl zvolen software ESRI
ArcGIS 10 s použitím nadstavby 3D Analyst. Z DMR se
odvozují hodnoty různých morfometrických a dalších charakteristik reliéfu, jejichž hodnoty se liší podle parametrů
interpolačních metod. Pokud zvolíme nevhodnou metodu,
vznikne nekvalitní DMR, z něhož jsou následně odvozovány
chybné hodnoty výše zmíněných morfometrických charakteristik. Mezi nejčastěji používané metody interpolace patří
IDW (vážené inverzní vzdálenosti), Krigování, Spline a Topo
to Raster, přičemž nejlepších výsledků pro tvorbu tzv. hydrologicky korektních modelů dosahuje nástroj Topo To Raster
[7]. Metoda je navržená pro tvorbu hydrologicky korektního
DMR. Vychází z algoritmu ANUDEM [5], [6]. Algoritmus
je primárně navržen pro práci s vrstevnicovými daty, umožňuje však i vytvoření DMR z bodů. Základní princip metody
vychází z předpokladu, že hlavním faktorem, který modeluje tvar terénu, jsou hydrologické procesy. Celkově se jedná
o ojedinělý algoritmus, který dokáže velmi zkvalitnit výsledný DMR, ale pouze pokud jsou dobře chápány a deﬁnovány
všechny parametry [7].
Přesné (referenční) modely reliéfu byly vytvořeny z bodových dat tachymetrického měření v lesních porostech
a z měření RTK na nelesní ploše interpolací nástrojem Topo
To Raster do podoby rastrových DMR s rozlišením 1 metru.

Porovnání přesnosti modelů vytvořených z dat měřených
totální stanicí, případně GPS a dat LLS bylo provedeno na
základě hodnot aritmetických rozdílů obou zmiňovaných
modelů (referenční DMR a DMR z LLS). Na základě rozdílu vytvořených DMR vznikly mapy odchylek modelu LLS
v každém pixelu rastru (obr. 5). V případě nelesní plochy
činil celkový počet 18 781 pixelů, v případě všech lesních
ploch pak 15 627 pixelů. Statistické hodnocení přesnosti
bylo provedeno pomocí software STATISTICA 8.
Z výsledků vyplývá, že úplná střední kvadratická chyba DMR, vytvořeného z bodů LLS na volné bezlesé ploše,
je 0,238 m s maximální odchylkou -2,925 m. Na plochách
v lesních porostech pak dosahuje úplná střední kvadratická
chyba DMR z dat LLS hodnoty 0,310 m s maximální odchylkou -2,336 m.
Především v lesních porostech, částečně však i na plochách
bez vegetace, jsou tyto hodnoty značně ovlivněny interpolací
z nerovnoměrně rozložených bodů z obou datových zdrojů.
Řada odchylek proto nemusí být dána nepřesností měření,
nýbrž rozdílnou interpolací v daném místě povrchu.
Z důvodu eliminace těchto odchylek bylo následně provedeno hodnocení rozdílu výšek téměř identických bodů.
Porovnání je založeno na vyhledání nejbližších okolních
bodů z dat LLS pro každý z tachymetricky zaměřených
podrobných bodů. Vyhledání sousedních bodů i propojení databází vychází z nástroje Spatial Join softwaru ESRI
ArcGIS 10. Tento nástroj automaticky vyhledá nejbližší bod
ze zadané vrstvy a zároveň spočítá vzdálenost tohoto bodu.
Pro přesné porovnání byly vybrány pouze body do vzdále-
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nosti 0,5 m od tachymetricky zaměřeného bodu, což redukovalo celkový počet bodů na nelesní ploše na 1 448 a na
lesních plochách na 514. Výsledky nám potvrzují nepatrně
vyšší přesnost výsledných modelů. Úplná střední kvadratická chyba DMR mimo les je 0,126 m a v lese 0,275 m. Výrazně se však snížily maximální odchylky, konkrétně -0,46 m na
nelesní ploše, respektive -0,88 m v lese. Stejně tak jsou menší i směrodatné odchylky. Při pokusném výběru nejbližších
bodů v okolí do 0,2 m na lesních plochách bylo dosaženo
téměř shodných výsledků jako v předešlém případě. Úplná
střední kvadratická chyba výsledného modelu vygenerovaného ze 123 vybraných bodů je 0,267 m.
Pro názornost byly navíc srovnány DMR zaměřených
ploch vytvořených z vrstevnic ZABAGED® s přesným tachymetrickým modelem. Zde bylo dosaženo úplné střední kva-

Obr. 5 Mapa odchylek LLS oproti tachymetrickému měření
v části lesní plochy

dratické chyby 1,798 m s maximální odchylkou -6,703 m.
Toto srovnání bylo provedeno pouze na lesních plochách.
Na nelesní ploše nebylo možné provést korektní hodnocení
z důvodu přerušených a chybějících vrstevnic ZABAGED®
v převažující části území (obr. 4). Detailní výsledky statistické analýzy znázorňuje tab. 1 a obr. 6.

4. Závěr
Výsledky hodnocení přesnosti LLS potvrzují možnost
dosáhnout vysoké přesnosti při tvorbě přesných výškopisných modelů, jak v případě nelesních území, tak i v místech
pod hustým lesním porostem. Dosažené přesnosti dat dokonce překračují plánovanou střední chybu dat nově vytvářeného DMR 5G celého území ČR. Lepší výsledky však mohou
být ovlivněny konkrétní volbou území a relativně stále velmi
malou výměrou testovacích ploch, případně typem snímací-

Obr. 6 Krabicový graf hodnot odchylek DMR vzniklých
z různých datových zdrojů (vynechány odlehlé hodnoty
z důvodu přehlednosti grafu)

Tab. 1 Parametry přesnosti LLS zjištěné porovnáním s jinými datovými zdroji1)
Nelesní plocha

Počet zjištěných
rozdílů

Systematická chyba
(m)

Směrodatná
odchylka (m)

Úplná střední
chyba (m)

Maximální
odchylka (m)

LLS x RTK

18 781

-0,011

0,238

0,238

-2,925

LLS x RTK2)

1 448

0,016

0,125

0,126

-0,460

Lesní plochy

Počet zjištěných
rozdílů

Systematická chyba
(m)

Směrodatná
odchylka (m)

Úplná střední
chyba (m)

Maximální
odchylka (m)

LLS x TACH

15 627

-0,201

0,236

0,310

-2,336

LLS x TACH2)

514

-0,217

0,169

0,275

-0,880

ZABAGED® x TACH

15 624

-0,206

1,786

1,798

-6,703

Vysvětlivky:
RTK … kinematická metoda měření v reálném čase pomocí aparatury GPS,
LLS … letecké laserové skenování,
TACH … tachymetrické měření pomocí totální stanice,
ZABAGED® … vrstevnice ZABAGED®,
1)
rozdíl výšek deﬁnován jako nadmořská výška určená geodeticky (tachymetrií, GPS) minus nadmořská výška LLS, respektive nadmořská výška
ZABAGED®,
2)
body LLS vybrané v kruhovém okolí o poloměru 0,5 m od bodu zaměřeného geodeticky (tachymetrií, GPS).
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ho zařízení, výškou letu či roční dobou náletu. Řádově se
však výsledky testování shodují s předpokládanou přesností
nového výškopisu celého území ČR. Oproti v současnosti
poskytovaným datům ZABAGED® jsou data LLS obrovským skokem kupředu, což potvrzují i výsledky testování.
LLS je přínosem pro množství oborů lidské činnosti, jako je
územní plánování, vodní hospodářství (modelování povodní),
lesnictví (technologická typizace pro účely zakládání, pěstění
a těžby lesních porostů) a řada dalších. Důležité je však zmínit
také limity dané principem technologie, kdy hlavně pod lesními porosty dochází dle výše zmíněných výsledků k razantní
redukci počtu odrazů od rostlého terénu, a proto řada tvarů
mikroreliéfu nemusí být přesně zjištěna. Z tohoto důvodu je
nutné počítat s určitým stupněm generalizace reliéfu. Částečným řešením je podzimní či jarní LLS, kdy bude počet odrazů
od reliéfu jednoznačně vyšší minimálně v listnatých porostech.
Příspěvek vznikl za podpory výzkumného záměru MSN
6215648902 „Les a dřevo – podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné
suroviny.“

[2] BALTSAVIAS, E. P.: Airborne laser scanning: existing systems
and ﬁrms and other resources. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 54, 1999, s. 164–198.
[3] BRÁZDIL, K.: Projekt tvorby nového výškopisu území České
republiky. Geodetický a kartograﬁcký obzor, 55/97, 2009, č. 7,
s. 145–151.
[4] GUANGPINK, H. E.: Airbone laser survey systém: technology
and applications. Journal of Geospatial Engineering, 1998, č. 2,
s. 51–55.
[5] HUTCHINSON, M. F.: Calculation of hydrologically sound
digital elevation models. In: Third International Symposium
on Spatial Data Handling. Sydney, International Geographical
Union 1988.
[6] HUTCHINSON, M. F.: Development of a continent-wide DEM
with applications to terrain and climate analysis. In: Environmental Modeling with GIS, ed. M.F. Goodchild et al., 1993,
s. 392–399.
[7] KLIMÁNEK, M.: Digitální modely terénu v lesnictví.
[Disertační práce.] Brno, Mendelova zemědělská a lesnická
univerzita v Brně 2005. 150 s.
[8] MALTAMO, M.–EERIKAINEM, K.–PITKANEN, J.–HYYPPA, J.–VEHMAS, M.: Estimation of timber volume and stem
density based on scanning laser altimetry and expected tree
size distribution functions. Remote sensing of Environment, 90,
2004, č. 3, s. 319–330.
[9] REUTEBUCH, S. E.–McGAUHEY, R. J.–ANDERSEN, H. E.–
–CARSON, W. W.: Accuracy of high-resolution LIDAR terrain
model under a conifer forest canopy. Canadian J. of Remote
sensing, 29, 2003, č. 5, s. 527–535.

Do redakce došlo: 17. 2. 2011

LITERATURA:

Lektoroval:
doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.,
ZČU v Plzni

[1] AKAY, A. E.–SESSIONS, J.: Applying the Decision Support
System, TRACER, to Forest Road Design. Western Journal of
Applied Forestry, 20, 2005, č. 3, s. 184–191.

Ing. et Mgr. Otakar Čerba,
katedra matematiky,
Fakulta aplikovaných věd,
Západočeská univerzita v Plzni

Doménová ontologie – nástroj pro
harmonizaci prostorových dat
340:112:528.9

Abstrakt
Harmonizace prostorových dat, jako proces vedoucí k eliminaci různých aspektů heterogenity, jako jeden z úkolů geomatiky
a geoinformatiky. Doménové ontologie a jejich přínos pro proces harmonizace, konkrétně klasiﬁkačních systémů (taxonomií).
Návrh harmonizace klasiﬁkačních systémů používaných pro téma „pokrytí území“. Harmonizace je realizována prostřednictvím
dílčích ontologií. Sloučené dílčí ontologie jsou zpracovány „reasonery“, které na základě existujících znalostí odvozují znalosti
nové. Výsledkem „reasoningu“ je multihierarchická struktura, zobrazující vzájemné vztahy tříd původně nezávislých systémů.
Tyto znalosti najdou své využití při konstrukci transformačních pravidel při konverzi klasiﬁkačních systémů.
Domain Ontology – Tool for Harmonization of Spatial Data
Summary
Spatial data harmonization process leading to elimination of different aspects of heterogenity as one of the geomatics and
geoinformatics tasks. Domain ontology and its contribution to the harmonization process speciﬁcally to classiﬁcation systems
(taxonomies). Proposal for harmonization of classiﬁcation systems being used for the theme “aerial coverage”. Harmonization
is realized via subontologies. Combined subontologies are processed by “reasoners”, which derived new knowledge based on
the existing ones. The result of “reasoning” is multihierarchical structure depicting mutual classes´ relations among former
independent systems. This knowledge can be used for construction of transformation rules in the process of conversion of
classiﬁcation systems.
Keywords: terminology, classiﬁcation schemes, interoperability, data description
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1. Úvod
Pro současný svět geoinformačních technologií (GIT) a prostorových dat je typický stav, kdy dochází k masivní tvorbě
nových datových sad především díky možnostem automatického zpracování dat získaných pomocí metod dálkového průzkumu Země, fotogrammetrie nebo nově laserového
skenování. Velice často dochází k tvorbě redundantních
datových sad, protože pro uživatele je snadnější (levnější
a efektivnější) pořídit si „nová data“ namísto využívání existujících. Důvodem je heterogenita prostorových dat, která
znemožňuje, nebo alespoň výrazně limituje, jejich opětovné
využívání (re-use), sdílení, vzájemné kombinování a zpracování pomocí automatických nástrojů (například webových služeb). Z tohoto důvodů se mnoho iniciativ na poli
GIT zaměřuje na harmonizační procesy, neboli na omezení
vlivu heterogenity prostorových dat. Příkladem mohou být
významné mezinárodní projekty jako například Humboldt
(www.esdi-humboldt.eu) nebo Plan4all (www.plan4all.eu),
ale také aktivity Evropské unie, mezi kterými je na prvním
místě potřeba uvést směrnici INSPIRE [25], která je součástí
české legislativy.
V článku je popsána možnost aplikace doménových ontologií v procesu harmonizace prostorových dat. Jako jeden
z aspektů harmonizace je uváděna potřeba sjednocení na
poli terminologie [5], včetně klasiﬁkačních systémů. Právě
problematiku klasiﬁkačních systémů (taxonomií, klasiﬁkací, nomenklatur – ve smyslu hierarchické struktury pojmů), jejich souladu a vzájemných transformací je možné
řešit pomocí doménových ontologií. Hlavním důvodem pro
zaměření se na oblast klasiﬁkačních systémů užívaných pro
prostorová data je jejich souvislost s obecnou sémantikou
dat, přičemž právě sémantické rozdíly způsobují heterogenitu mezi geograﬁckými standardy a zapříčiňují problémy
během integračních procesů [18].
Ontologie popisovaná v článku byla vytvořena na doméně tématu „pokrytí území“ (deﬁnice viz část Základní pojmy). Jedná se o velice aktuální problematiku, neboť datová
speciﬁkace uvedeného tématu je v současné době vytvářena
v rámci směrnice INSPIRE (Annex II). Ontologie sice nejsou
plánovány jako přímá součást datových speciﬁkací, ale jsou
důležité především z hlediska deﬁnování pojmového aparátu,
vzájemných vztahů mezi jeho položkami a také z pohledu
harmonizace národních, proprietárních nebo jiných standardů a příslušné datové speciﬁkace.
Účelem ontologie vytvořené v rámci článku je popis
jednotlivých klasiﬁkačních systémů (vycházející z deﬁnic
položek jednotlivých taxonomií) a především sémantických
vztahů mezi nimi, resp. mezi jejich prvky, které bývají často označovány jako třídy1). Na základě předem deﬁnovaných znalostí (struktura jednotlivých klasiﬁkačních systémů
a hodnoty předdeﬁnovaných společných parametrů) je možné prostřednictvím procesu „reasoningu“ vytvořit jednotnou
multihierarchickou strukturu, obsahující všechny prvky zdrojových taxonomií. Takto odvozená ontologie může významně napomoci při transformaci jednotlivých klasiﬁkací mezi
sebou a následně v procesu harmonizace prostorových dat
využívajících příslušné klasiﬁkační systémy. Je ovšem nutné
poznamenat, že výsledek získaný pomocí ontologií nemusí
být vždy jednoznačný ve smyslu vytvoření pravidel typu
1)

Termín „třída“ může v článku způsobovat jisté obtíže, neboť třída ve
smyslu ontologií nemusí mít stejný význam jako třída klasiﬁkačního
systému. V místech textu, kde by mohlo dojít k nesrovnalostem, bude
výraz třída používán v souvislosti s ontologií a pro jednotlivé části klasiﬁkačních systémů budou užity slova „položka“ nebo „prvek“.

„prvek A odpovídá prvku B“. Obr. 1 ukazuje, že může dojít
k situaci, kdy pro jednu třídu vzniknou dvě nebo více přímo
nadřazených (rodičovských) tříd. Z hlediska struktury jde
o správný výsledek, ontologie však neposkytuje informaci,
kdy a za jakých podmínek se rozdělují prvky třídy na nižší
úrovni do tříd na vyšším stupni hierarchie. V tomto případě
je nezbytná role experta na konkrétní doménu, který upřesní
ontologií vytvořená transformační pravidla.
Používání ontologií jako jedné z forem formálního popisu
objektů reálného světa může vést také ke zvýšení kvality dat,
neboť při jejich aplikaci nevyhnutelně dojde ke zpřesňování popisu sémantických vztahů mezi jednotlivými objekty.
Navrhovaná ontologie se nezabývá prostorovými ani časovými aspekty prostorových dat. Stejně tak neřeší problematiku hranic mezi jednotlivými typy tématu „pokrytí území“
na úrovni jednotlivých zdrojových ontologií, včetně jejich
deﬁnic (ty jsou pouze přebírány do ontologie bez jakékoli
modiﬁkace).
V článku jsou nejprve představeny základní pojmy (ontologie, doménová ontologie, téma „pokrytí území“, vybrané
klasiﬁkační systémy), jejich deﬁnice a základní popisy. Další
část se věnuje metodikám pro konstrukci ontologií. Čtvrtá
část se zabývá výslednou ontologií, na jejíž fragmentech
bude ilustrováno i využití ontologie a budoucí kroky směřované k jejímu zpřesnění, rozšíření a dalšímu využívání.

2. Základní pojmy
Stěžejní termín tohoto článku „ontologie“ je v současnosti ve
světě informačních technologií (IT) velice populární, módní
a často (až nadměrně) používaný (tzv. buzzword). Nejedná
se však o nový výraz. S tímto pojmem se můžeme setkat již
v antickém Řecku – podle [14] je slovo ontologie staré zhruba 2500 let.
T. Gruber [12] deﬁnuje ontologie jako „explicitní speciﬁkace konceptualizace“. Tato deﬁnice byla rozšířena W. N.
Borstem [2], který ontologii považuje za „formální speciﬁkaci sdílené konceptualizace“. Pokud bychom se obě uvedené
deﬁnice pokusili vyjádřit českými slovy, pak můžeme ontologii charakterizovat jako „jasný, zřetelný a přímo vyjádřený přesný výčet pojmů daného systému, včetně vztahů mezi
těmito pojmy“. Klíčový termín konceptualizace je ovšem
mnohem širší a kromě jiného znamená „způsob jak člověk
chápe svět a jak ho reprezentuje“, přičemž koncepty2) mohou
představovat prvky jako například parcela, dálnice nebo jezero [1]. Z pohledu GIT je nesporně důležitý také přívlastek
„formální“, který vyjadřuje nejen určitou preciznost, explicitu a jednoznačnost, ale především možnost strojového (automatizovaného) zpracování. R. Poli [21] důsledně rozlišuje
přívlastky formální a formalizovaný. Ontologie ve smyslu IT
by měla být nejen formální (tj. měla by obsahovat jasně deﬁnované pojmy – sémantiku), ale také formalizovaná – jinými
slovy výše zmíněné pojmy musí být zapsané pomocí přesně
deﬁnovaného formátu (jazyka) – syntaxe.
Ontologie představují základní nástroj pro speciﬁkaci
slovníků pojmů a vztahů mezi koncepty na konkrétní (širší nebo užší) doméně (oblasti zájmu) a hrají klíčovou roli
při popisu sémantiky dat [8]. Této role se nejlépe zhostily
doménové ontologie. Tento typ ontologií je v současnosti
zřejmě nejpoužívanější. Doménové ontologie jsou obecné,
2)

Kromě termínu koncept, který označuje obecný objekt v ontologii, se
používají další synonyma, například třída, kategorie, typ nebo rámec
[26].
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Obr. 1 Stromové struktury původní (vlevo) a odvozené ontologie (vpravo)
a tedy aplikačně nezávislé [7], ale paradoxně se zároveň často vytváří v určitém kontextu, jsou tedy tzv. context-driven
[17]3). Mezi příklady doménových ontologií deﬁnovaných na
základě oborů, které souvisí s geovědními disciplínami, patří
například ontologie CartoOWL [15], ontologie připravovaná
v rámci projektu CartoExpert – Inteligentní systém pro interaktivní podporu tvorby tematických map [20] nebo ontologie Land-Use / Land-Cover Ontologies vytvořené v projektu HarmonISA [13], které částečně sloužily jako referenční
zdroj pro ontologie vytvořené pro tento článek.
Jako doména pro tvorbu ontologie bylo zvoleno téma
„pokrytí území“ (land cover). Toto téma prostorových dat je
ve směrnici INSPIRE [25] deﬁnováno jako fyzický a biologický pokryv zemského povrchu, včetně uměle vytvořených
ploch, zemědělských oblastí, lesů, přirozených a částečně
přirozených oblastí, mokřadů, vodních ploch a vodních děl.
V současnosti neexistuje jediný univerzální klasiﬁkační systém pro téma „pokrytí území“, který by byl používán
pro popis prostorových dat. Tab. 1 ukazuje vybrané národní
i mezinárodní systémy (standardy) pro klasiﬁkaci prostorových dat spadajících do tématu „pokrytí území“4). Tabulka
neplní úlohu kompletního výčtu veškerých používaných
klasiﬁkačních systémů, hierarchií a nomenklatur. Úkolem je
především ilustrovat a dokládat heterogenitu na poli popisu
tématu „pokrytí území“.

3. Metodika pro tvorbu ontologie
Návrh ontologií lze podle dokumentu [24] rozdělit do několika kroků:

1. Přípravná fáze (stanovení cílů, požadavků, metodiky, způsobů evaluace apod.).
2. Odvození poznatků.
3. Testování první verze ontologie (testování, normalizace
a optimalizace ontologie; možné i změny cílů).
4. Implementace prototypu (včetně podrobné dokumentace
implementace a následného zvětšení rozměru a tzv. „naplnění“5) ontologie).
5. Evaluace a ověření kvality (včetně kontroly naplnění cílů,
výsledků dalšího testování a oprava na základě evaluace).
6. Monitoring využívání ontologie a další vývoj.
V textu budou popsány kroky jedna a dvě (vzhledem
k omezenému rozsahu není možné zabývat se v plné míře
také implementací, evaluací a monitoringem, což ovšem
nesnižuje význam těchto kroků při reálném nasazení ontologie v praxi). Přípravnou fázi a následné odvození poznatků
je možné rozčlenit do tří hlavních etap (zpracováno podle
[10] a [22]):
1. Úvodní informace.
2. Kognitivní mapování domény, deﬁnice základních konceptů a vlastností:
2.1. Sběr termínů,
2.2. Hierarchická organizace konceptů,
2.3. Identiﬁkace vlastností6) (deﬁnice vztahů mezi koncepty),
2.4. Popis a vysvětlení termínů za účelem deﬁnice formálního konceptu,
2.5. Neformální popis pomocí diagramů.
3. Transformace konceptů, vlastností, vztahů, případných
pravidel a axiomů do ontologie (s použitím editoru ontologií) – formalizace ontologie.

3)

Tato vzájemně si odporující tvrzení (nezávislost vs. závislost na kontextu) ukazují na fakt, že ontologie dosud nejsou plně etablovaným
nástrojem.
4)
Klasiﬁkační systémy jsou uvedeny v abecedním pořadí. Tabulka neobsahuje klasiﬁkační systémy samostatně popsané v části 4.

5)
6)

Zkompletování obsahu ontologie – všech prvků ontologie (tříd, relací,
případně individuálů). V angličtině se používá termín „populating“.
Podobně jako koncept, také výraz vlastnost má v terminologii ontologií mnoho synonym.
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Tab. 1 Přehled vybraných klasiﬁkačních systémů
Klasiﬁkační systém

Subjekt(y) zodpovědné za tvorbu a udržování systému

Africa Seasonal Land Cover Regions Legend

U.S. Geological Survey, USA (součást Global Land Cover Characterization)

Anderson land-use and land-cover classiﬁcation

U.S. Geological Survey, USA

EOSD (Earth Observation for Sustainable Development of Forests)

Britská Kolumbie, Kanada

Global Land Cover 2000

European Commision Joint Research Center, Food and Agriculture Organization

GlobCorine

European Environmental Agency; Université Catholigue de Louvain, Belgie

IGBP (International Geosphere-Biosphere Program)

International Geosphere-Biosphere Program

Land Cover Map 2007

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

LANDEO

Portugalsko

MLCCS (Minnesota Land Cover Classiﬁcation System)

Minnesota Department of Natural Resources, USA

MOLAND

Projekt „MOLAND“, EU

NLCD 2001 (National Land Cover Data)

U.S. Environmental Protection Agency, USA

PELCOM (Pan-European Land Use and Land Cover Monitoring)

Projekt „Pan-European Land Use and Land Cover Monitoring“

Urban Atlas

Projekt „Urban Atlas“, EU

WISCLAND Land Cover Data

Konsorcium soukromých ﬁrem, stát Wisconsin, USA

Ad 1. Před vlastní tvorbou je zapotřebí speciﬁkovat veškeré informace týkající se budoucí ontologie – její smysl, účel,
cíle, podrobnost, dále podrobnosti ohledně domény a limity
(omezení) základních konceptů (jednotlivé úvodní informace
k ontologii publikované v článku jsou uvedeny v části Úvod
a Ukázky vytvořené ontologie a její funkcionalita). K tomuto
kroku se v rozsáhlejších ontologických systémech používají
tzv. kontextově speciﬁcké dotazy nebo kompetenční dotazy7)
[19].
Ad 2. Druhá etapa je velmi komplexní, proto je vhodné ji
rozčlenit na pět dílčích kroků.
Ad 2.1. Prvním krokem kognitivního mapování domény
je podle [4] co nejpřesnější stanovení primitivních konceptů
(základních tříd), včetně vysvětlení jejich významu a soupisu
vlastností, které budou deﬁnovány jednou provždy (neměly
by být dále měněny, ale vzhledem k tomu, že vznik ontologií
představuje iterační proces, jsou dílčí změny poměrně časté).
Pomocí těchto prvků budou konstruovány další třídy a jiné
části ontologie. Primitivní koncepty také určují podrobnost
(úroveň detailu) výsledné ontologie. Seznam primitivních
konceptů obsahuje podstatná jména (reálně existující nebo
i abstraktní prvky) a slovesa, případně přídavná jména popisující a členící výše uvedené prvky.
Ad 2.2. Druhým krokem je sestavení dosud izolovaných
prvků (tříd a modiﬁkátorů) pomocí sémantických vztahů
(společných vlastností) do hierarchické struktury. Ontologie umožňují dokonce tvorbu polyhierarchie, která znamená
vícenásobnou dědičnost. Ze základních prvků ontologie by
měla být sestavena tzv. primitivní kostra ontologie. Podle
[23] by měla být primitivní kostra normalizované ontologie
(ontologie bez multihierarchických struktur) koncipována
jako disjunktní, homogenní (po logické stránce), ale otevřená
7)

Jedná se o různé typy otázek, které ověřují správnost návrhu ontologie.
Příkladem mohou být otázky příslušnosti k nadřazeným třídám nebo
testování ekvivalence konceptů. Kompetenční dotazy jsou většinou založeny na reálných příkladech (scénářích nebo případech použití).

stromová struktura základních konceptů. Primitivní kostra se
skládá ze dvou hlavních, v první fázi poměrně jednoduchých
stromových struktur – hierarchie pojmů (tzv. self-standing
třídy modelující objekty v reálném nebo konceptuálním světě) a hierarchie modiﬁkátorů (rozdělující koncepty nebo partitioning concepts), které člení hierarchii pojmů. Mezi modiﬁkátory patří například koncepty velikost, pokryv, parametry
apod. Prvky primitivní kostry by neměly být pomocí axiomů
nebo restrikcí podřízeny více než jednomu dalšímu prvku
primitivní kostry (pravidlo jednoho rodiče).
Ad 2.3. Třetí krok se zaměřuje na deklaraci vlastností
prvků ontologie, konkrétně na přesné deﬁnování vlastností a vymezení typů vlastností (tranzitivita, funkcionalita
apod.), oboru hodnot, deﬁničního oboru, případně intervalu
přípustných hodnot a datových typů. Jak již bylo naznačeno
v předchozích odstavcích, v ontologiích funguje dědičnost,
proto všechny třídy dědí vlastnosti svých nadřazených tříd.
Z tohoto důvodu by vlastnosti měly být přiřazeny k co možno nejobecnější třídě. Z hlediska pojmenování je důležité
se držet zavedených konvencí v celé ontologii, přičemž pro
vlastnosti objektů se většinou dodržuje pravidlo, že by měly
začínat slovesem (například hasAttribute, is_capitol) – výhodou tohoto přístupu je snadný převod ontologie do mluvené
řeči. Pomocí vlastností se nejdříve deﬁnují tzv. primitivní třídy (pomocí nutných podmínek) a následně se z nich mohou
konstruovat tzv. deﬁnované třídy (pomocí nutných a postačujících podmínek).
Ad 2.4. Často podceňovaným krokem bývá popis a dokumentace ontologie. Je zapotřebí si uvědomit, že se jedná
o proces vedoucí k jedné z hlavních vlastností ontologií
– formalizaci. Popis a vysvětlení termínů za účelem deﬁnice
formálního konceptu spočívá v přidání komentářů, anotací,
popisných informací a deﬁnic.
Ad 2.5. Posledním krokem je graﬁcké vyjádření ontologie,
které sice nepředstavuje nutnou podmínku pro její implementaci, ale je výhodné z pohledu prezentace nebo sdílení informací o ontologii. Pro graﬁcké vyjádření se používají multi-
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hierarchické struktury, které na rozdíl od stromové struktury
umožňují používat více rodičovských prvků pro jeden prvek
na nižší úrovni.
Ad 3. Formalizace ontologie představuje zápis konceptů,
vlastností, vztahů, případných pravidel a axiomů do formátu,
který umožňuje jejich sdílení, výměnu a zpracování. Formalizace je realizována prostřednictvím specializovaných programů, které jsou zpravidla označovány jako editory ontologií. Vzhledem k tomu, že formáty pro kódování ontologií
jsou založeny na značkovacích jazycích, je možné editovat
ontologie v libovolném programu umožňujícím zpracování
textu.

4. Ukázky vytvořené ontologie a její funkcionalita
V úvodu této části je zapotřebí krátce diskutovat otázku, jak
budou vytvořené ontologie prezentovány. Jednou z možností
je publikovat zdrojový kód ontologií. Jedná se sice o formát
XML (Extensible Markup Language), který by měl být pro
člověka srozumitelný, přesto toto řešení není nejvhodnější. Ačkoli se jedná o poměrně jednoduché ontologie, jejich
zdrojový kód je komplikovaný, nepřehledný a navíc velmi
dlouhý vzhledem k rozsahu článku. Z tohoto důvodu byly
zvoleny různé formy vizualizace ontologií, konkrétně tabulky pro fragmenty zdrojových klasiﬁkačních systémů a graﬁcká vizualizace multihierarchické struktury pro výslednou
odvozenou ontologii.
Vlastnosti a výhody ontologií při popisu a vzájemné transformaci různých klasiﬁkačních systémů týkajících se tématu
prostorových dat „pokrytí území“ nebudou ilustrovány na
celých klasiﬁkačních systémech, ale pouze na jejich fragmentech, které se zabývají vodstvem. Na tomto jednoduchém
příkladu, který je založený na běžně známých a srozumitelných pojmech, je možné ukázat hlavní principy a výhody
ontologií, které zůstanou zachovány i při rozšíření ontologie
o další koncepty. Vytvořená ontologie je modulární, proto ji půjde v budoucnu rozšířit přidáním nových parametrů
a popisem nových konceptů (položek klasiﬁkačních systémů). Právě modularizace [23] představuje klíčový požadavek na rozsáhlé ontologie, protože umožňuje jejich opětovné
využívání (celých ontologií i jednotlivých částí), udržitelnost
a další vývoj. Dále snižuje nepřehlednost a komplikovanost
rozsáhlých ontologických systémů. Kategorie popisující
vodstvo mají další přednost z hlediska ilustrace ontologií
a jejich potenciálu. Jsou na jedné straně poměrně různorodé,
a na druhé straně jsou popsány jasně deﬁnovanými pojmy.
Při tvorbě a analýze ontologie byly využity texty [16], [17]
a [18].
Do ontologie byla z uvedeného seznamu klasiﬁkačních
systémů zařazena následující pětice. Důvodem byla různost
těchto systémů, která omezovala zbytečně časté vytváření
ekvivalentních tříd (například klasiﬁkační systémy WISCLAND Land Cover, International Geosphere-Biosphere
Program a LANDEO jsou obsahově zcela shodné – obsahují jedinou různě nazvanou kategorii popisující vodstvo).
Dalším kritériem bylo také rozšíření klasiﬁkačních systémů
(jedná se o mezinárodní systémy, s výjimkou systému SIOSE, který reprezentuje národní standardy), včetně možnosti
být součástí datové speciﬁkace tématu Land Cover v rámci
směrnice INSPIRE.
Vybrány byly tyto systémy:
• CORINE Land Cover (CLC) [3] – v současnosti zřejmě
nejpoužívanější klasiﬁkační systém tématu „pokrytí území“
v Evropě. Za jeho vývojem a produkcí dat klasiﬁkovaných
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pomocí CLC stojí European Environmental Agency (tab. 2).
• 4th Level CLC Nomenclature For The PHARE Countries
[9] – tento návrh rozšíření klasiﬁkace CLC představuje
podrobnější členění (vytvoření čtvrté úrovně dělení) prvků
tématu „pokrytí území“ (včetně nových prvků týkajících
se vodstva). Podobným způsobem vznikly také klasiﬁkace
v projektech MOLAND a MURBANDI (tab. 3).
• LUCAS (Land Use/Cover Area frame statistical Survey)
[3] – systém spravovaný organizací EUROSTAT, který je
zaměřený především na klasiﬁkaci tématu „pokrytí území“
pro statistické účely. Z tohoto důvodu je oproti nomenklatuře CLC posílena část klasiﬁkující různé druhy zemědělské výroby (tab. 4).
• Land Cover Classiﬁcation System (LCCS) – dichotomous
phase [6] – celosvětový systém vytvářený organizací FAO
(společně se systémy LUCAS a CLC je považován za nejvýznamnějšího kandidáta pro zařazení do INSPIRE datové speciﬁkace Land Cover). Klasiﬁkace není založena na
výčtu a popisu kategorií jako ostatní typy, ale pro popis jsou
využity parametry povrchu (některé z nich byly aplikovány
v navržené ontologii), viz tab. 5.
• SIOSE (Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo
de España) – příklad národního systému, který byl vytvořený ve Španělsku (tab. 6).
Prvním krokem tvorby ontologie je zapsání vybraných
prvků klasiﬁkačních systémů do stromové (hierarchické)
struktury základní kostry ontologie (kroky 2.1 a 2.2), včetně doplnění popisů anotací (například deﬁnic jednotlivých
položek klasiﬁkace; krok 2.4). V ontologii se tak vytvoří celkem pět nezávislých taxonomií (klasiﬁkací), které na
základě sémantického vztahu is-a reprezentují vnořené třídy jednotlivých klasiﬁkačních systémů. Tento taxonomický
systém obsahuje v pěti úrovních (první úroveň tvoří samotné
klasiﬁkační systémy) celkem 40 tříd – CLC (8), 4th Level
CLC (12), LUCAS (5), LCCS (4) a SIOSE (11). Nejvíce tříd
se vyskytuje ve třetí úrovni členění, celkem 21. Nejpodrobnější rozdělení na čtyři úrovně nabízí pouze nomenklatury
4th Level CLC a SIOSE. Deﬁnice jednotlivých položek je
vhodné umístit do elementu Description v rámci anotace
každé třídy. Systém LUCAS obsahuje pouze první a třetí
úroveň hierarchie, proto byla dodatečně vytvořena ještě třída
s kódem G0, která je obsahově zcela shodná s třídou G Water
and wetland – tímto způsobem bylo možné popsat chybějící
úroveň v klasiﬁkačním systému.
Ontologie však není pouhým synonymem pro taxonomie.
Taxonomické znalosti jsou jen jedním druhem ontologických
znalostí [11]. Hlavní silou ontologií je možnost získávání
nových informací na základě stávajících, explicitně deﬁnovaných v ontologii. Této vlastnosti ontologií využijeme při
odvozování vztahů mezi prvky ontologií, které umožní převody mezi různými taxonomiemi. Existují tři hlavní možnosti, jak realizovat transformaci mezi různými taxonomiemi:
1. Prostřednictvím parametrů – parametry popisující vlastnosti jednotlivých kategorií (prvků systémů) umožní
jednoznačnou identiﬁkaci vztahů prvků (například ekvivalenci, disjunkci nebo subsumpci) mezi jednotlivými klasiﬁkačními systémy.
2. Přímým mapováním – volba jedné hlavní (referenční)
taxonomie, do níž se zbylé systémy budou přímo transformovat.
3. Pomocí mediátoru – tvorba nového (umělého) klasiﬁkačního systému, který bude obsahovat veškeré prvky ze
všech partikulárních systémů, a tudíž bude umožňovat
jejich vzájemné převody.
První způsob je prakticky nejvýhodnější, protože v jistém
smyslu je předstupněm zbývajících dvou postupů. Navíc je
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Tab. 2 Popis vodních ploch a toků v CLC
1. úroveň

2. úroveň

3. úroveň
511 Water courses (A4)

51 Inland waters (A2)
512 Water bodies (A5)
5 Water bodies (A1)

521 Coastal lagoons (A6)
52 Marine waters (A3)

522 Estuaries (A7)
523 Sea and oceans (A8)

Tab. 3 Popis vodních ploch a toků v klasiﬁkaci 4th Level CLC Nomenclature
1. úroveň

2. úroveň

3. úroveň

4. úroveň
5111 Rivers (B9)

511 Water courses (B4)
5112 Channels (B10)
51 Inland waters (B2)
5121 Natural water bodies (B11)
512 Water bodies (B5)
5 Water bodies (B1)

5122 Artiﬁcial reservoirs (B12)
521 Coastal lagoons (B6)
52 Marine waters (B3)

522 Estuaries (B7)
523 Sea and oceans (B8)

Tab. 4 Popis vodních ploch a toků v klasiﬁkaci LUCAS
1. úroveň

2. úroveň

3. úroveň
GO1 Inland water bodies (D3)

G Water and wetland (D1)

GO (D2)

GO2 Inland running water (D4)
GO3 Coastal water bodies (D5)

Tab. 5 Popis vodních ploch a toků v klasiﬁkaci LCCS
1. úroveň

2. úroveň

3. úroveň

Primarily non-vegetated (C1)

Aquatic or regularly ﬂooded (C2)

Artiﬁcial waterbodies, snow & ice (C3)
Natural waterbodies, snow & ice (C4)

Tab. 6 Popis vodních ploch a toků v klasiﬁkaci SIOSE
1. úroveň

2. úroveň

3. úroveň

Artiﬁcial Areas (E2)

Artiﬁcial Water Bodies (E4)

4. úroveň

Water Courses (E5)
Lakes and Lagoons (E10)
Water Bodies (E6)
Simple Coverage (E1)

Reservoirs (E11)
Water and Wetland Areas (E3)
Coastal Lagoons (E7)
Estuaries (E8)
Sea and Ocean (E9)
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tento způsob jednoduše zpracovatelný pomocí zápisu zdrojových taxonomií prostřednictvím ontologií a „reasoningu“.
Proto byly do ontologie zařazeny tzv. modiﬁkátory (krok
2.1 a 2.2). Tyto modiﬁkátory jsou zařazeny ve třídě Parameter a rozděleny do čtyř skupin:
1. Surface – třídy označující pokryv dané kategorie. Pokryv
může nabývat hodnot Mud, Snow_&_ice, Soil, Vegetation
a Water, přičemž poslední prvek je ještě dále rozdělen na
Standing_water a Flowing_water.
2. Formation – příslušnost k základním kategoriím zemského
povrchu. Hodnoty: Inland, Coast a Sea_or_ocean.
3. Nature – hodnota Natural označuje přírodní původ, hodnota Artiﬁcial pak vznik s přispěním člověka.
4. Vegetation – přiřazuje ke třídám příslušný druh vegetace.
V případě vodních ploch má tento parametr většinou hodnotu Any_vegetation, ale vzhledem k tomu, že se v některých klasiﬁkacích (např. SIOSE) vyskytuje třída Water and
wetland, je nutné doplnit i další hodnoty, jako například
Grass8).
Modiﬁkátory úzce souvisí s vlastnostmi objektů (krok 2.3),
které propojují jednotlivé klasiﬁkační systémy právě s modiﬁkátory (parametry). Do ontologie byly proto zařazeny vlastnosti hasSurface, hasFormation, hasNature a hasVegetation.
Takto popsanou ontologii (pomocí modiﬁkátorů a objektových vlastností) je možné zpracovat pomocí „reasoningu“.
V tomto konkrétním případě nástroj obecně označovaný
jako „reasoner“ (v Protégé 4.1.0 se používá nástroj HermiT)
modiﬁkuje strukturu ontologie – z původních pěti oddělených
klasiﬁkačních systémů vznikne díky formalizaci znalostí
(v tomto konkrétním případě se jedná o hodnoty parametrů
identiﬁkované na základě deﬁnice jednotlivých položek klasiﬁkačních systémů) jediná stromová struktura (na rozdíl od
originálních taxonomií multihierarchická), která popíše kompletní vztahy na doméně. V editoru ontologií jsou pak k dispozici dvě ontologické struktury – původní (Asserted model)
a odvozená (Inferred model) – stromové struktury obou ontologií viz obr. 1. Po vyhodnocení bude tedy kořenovým prvkem odvozené ontologie nejobecnější třída všech původních
klasiﬁkačních systémů, konkrétně třída Simple Coverage (ze
systému SIOSE). Z ontologie také vyplývá, že některé třídy
originálních klasiﬁkačních systémů jsou zcela ekvivalentní,
například třídy Reservoirs (z nomenklatury SIOSE) a 5 122
Artiﬁcial reservoirs (z klasiﬁkace 4th Level CLC).
Správnost volby parametrů a vyhodnocení ontologie lze
snadno ověřit u obou variant CLC nomenklatur (originální
a rozšířené), které musí být do třetí úrovně zcela shodné.
Další kroky budování ontologie jsou zaměřeny především na
kontrolu správnosti popisu jednotlivých taxonomií. Kromě
uvedené jednoduché kontroly budou vytvářeny tzv. kontrolní
ontologie. Tyto ontologie ověří správnost na základě těchto
postupů:
• Původní hierarchické struktury budou převedeny do lineární podoby a následně vyhodnoceny, přičemž odvozená
ontologie by měla mít stejnou strukturu jako původní taxonomie.
• Srovnání již vytvořených mapovacích pravidel pro klasiﬁkační systémy s výslednou ontologií.
• Konkrétní krajina může být také popsána pomocí parametrů pro klasiﬁkační systémy. Po vyhodnocení by jednotlivé
části území měly být přiřazeny ke konkrétním třídám klasiﬁkačního systému, což lze ověřit na dostupných datových
sadách.

8)

V ontologii popisující další kategorie tématu „pokrytí krajiny“ budou
využity i další parametry jako například Use, LevelOfDensity apod.

• Příkladem kontrolní ontologie je také přístup uvedený
v tomto článku, kdy správnost volby hodnot parametrů,
a tedy i odvozené ontologie, je ověřena pomocí sémanticky
snadno rozlišitelných a srozumitelných termínů (příkladem
jsou právě vodní plochy a toky).
• Další možností je harmonizace několika málo rozsáhlých
taxonomií, kde lze správnost jednoduše ověřit podle deﬁnic
jednotlivých tříd.
Pro tvorbu ontologie popsané v článku byl použitý opensource software Protégé, verze 4.1, na jehož vývoji se podílí především Stanford Center for Biomedical Informatics
Research at the Stanford University School of Medicine.
Protégé je označováno jako editor ontologií a prostředí pro
tvorbu znalostních bází. Mezi hlavní výhody Protégé patří
kromě licence také multiplatformnost (díky použití jazyka Java je Protégé k dispozici pro všechny hlavní operační
systémy), rozsáhlá dokumentace, přehledné uživatelské prostředí a poměrně častá aktualizace (Protégé je v současnosti
jediným mezi uživateli rozšířeným software, které podporuje
standard OWL 2.0). Ontologie byla zapisována a ukládána ve formátu Web Ontology Language (OWL) verze 2.0
(OWL 2, 2009), který patří mezi standardy organizace World
Wide Web Consortium (W3C), resp. OWL Working Group.
Použita byla syntaxe OWL/XML.

5. Závěr
Pro usnadnění harmonizace prostorových dat mohou být
použity doménové ontologie. Vzhledem k tomu, že harmonizace představuje velice komplexní problematiku, byla
v článku zvolena pouze jedna z částí harmonizačního procesu – harmonizace klasiﬁkačních systémů. Tento problém
(odstranění nebo alespoň omezení heterogenity klasiﬁkačních systémů) je velice aktuální, neboť výrazně omezuje
další využívání datových sad. Článek také upozorňuje na
důležitý (a v současnosti často zanedbávaný) aspekt ontologií, kterým je jejich potenciál v oblasti logických operací
a „reasoningu“.
Postup použitý v tomto článku lze shrnout do následujících bodů:
• Identiﬁkace problému a stanovení základních cílů.
• Volba software a vhodného formátu pro uložení ontologií.
• Konstrukce prvotních ontologií, které reprezentují zdrojové
klasiﬁkační systémy.
• Výběr parametrů popisujících klasiﬁkační systémy (resp.
obecně popisujících téma „pokrytí území“).
• Deﬁnování uzavřené množiny hodnot parametrů.
• Přiřazení parametrů a jejich hodnot jednotlivým konceptům
(třídám) pomocí relací.
• Vytvoření odvozené ontologie pomocí „reasoningu“.
Hlavním účelem vytvořené odvozené ontologie je ilustrace možnosti ontologií pro popis a harmonizaci prostorových
dat. Důležité je také ověření správnosti volby parametrů
a jejich vlastností. Také proto byla vybrána jen malá část
domény „pokrytí území“ – vodní toky a plochy. Tyto koncepty (například řeka, vodní plocha nebo oceán) jsou snadno
srozumitelné a odlišitelné i pro člověka, který není expertem
na konkrétní doménu.
Důležitou výhodou vytvořené ontologie je kombinace popisu původních klasiﬁkačních systémů (nejde pouze
o strukturu, ale i o další informace jako jsou anotace, deﬁnice, použitý jazyk a další „metadatové“ prvky) a odvození
nových informací pomocí „reasoningu“. Nové informace
v pojetí ukázkové ontologie představuje nejen nová struktura
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„jednotného klasiﬁkačního systému“, ale především vzájemné vztahy jednotlivých prvků originálních taxonomií. Další
výhody vyplývají z obecných vlastností ontologií, použitého editoru ontologií a formátu pro zápis ontologií – jedná se
o nezávislost, otevřenost a modularitu.
Ontologie se nejčastěji používají za účelem podpory porozumění mezi lidmi (např. experty a znalostními inženýry),
podpory komunikace (interoperability) mezi počítačovými
systémy a usnadnění návrhu znalostně-orientovaných aplikací [26]. Postup tvorby ontologie představený v rámci tohoto
příspěvku může být aplikovaný na jakékoli jiné taxonomické systémy nejen v oblasti GIT. Je ovšem zapotřebí si uvědomit, že konkrétní doménová ontologie představuje pouze
jeden z pohledů na doménu (neexistuje žádná komplexní
ontologie) – obsah každé ontologie nezávisí jen na doméně,
ale také na úhlu pohledu tvůrce ontologie [4]. Každá doména
může být popsána více ontologiemi, které navíc nemusí být
vzájemně kompatibilní, což může být zapříčiněno různými
podmínkami vzniku ontologie, jejím účelem, používanou
terminologií a samozřejmě také dobou a místem vzniku.
I přes svoji nespornou sílu na poli popisu dat nemohou být
ontologie v procesu harmonizace prostorových dat aplikovány izolovaně, ale ve spojení s dalšími nástroji pro popis dat
jako jsou například konceptuální modely (například UML
Class diagramy) a schémové jazyky (například W3C XML
Schema). Mnohovrstevnatý popis prostorových dat (jehož
nezanedbatelnou složkou jsou ontologie) vede k jejich vyšší
interoperabilitě, která umožňuje snadnější sdílení, kombinaci jednotlivých datových sad, jejich automatické zpracování
i publikování.
Článek představuje základní teze připravované disertační
práce „Ontologie jako nástroj pro návrhy datových modelů
vybraných témat příloh směrnice INSPIRE“.
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Z MEDZINÁRODNÝCH STYKOV
Konferencia GI Norden 2011 –
– Nová kultúra v používaní GIS
061.2:528

Škandinávska asociácia pre geograﬁcké informácie (Nordic Association for Geographic Information – GI Norden) je nezisková organizácia v oblasti geomatiky, ktorá vznikla v roku 1989 s poslaním
rozvíjať, koordinovať a presadzovať závery členských organizácií
týkajúce sa medzinárodných a regionálnych rozhodnutí súvisiacich s otázkami geograﬁckej infraštruktúry. Jej cieľom je rozvíjať
všeobecné a odborné poznatky o geograﬁckých informáciách (GI)
a podporovať GI ako súčasť infraštruktúry škandinávskych krajín.
GI Norden je založená na členstve národných asociácií zaoberajúcich sa GI ako ideálna organizácia so sídlom v nórskom
mestečku Hønefoss. Riadi sa nórskou legislatívou a jej sekretariát spravuje nórska národná asociácia pre GI GeoForum. Každá členská krajina je v nej zastúpená jednou hlavnou organizá-
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ciou: Dánsko zastupuje GeoForum Danmark, Fínsko – ProGIS,
Island – LISA (Národné združenie pre GI o Islande), Švédsko –
– ULI (Urban Land Institute) a Nórsko už spomínané GeoForum.
Štatút pozorovateľa majú Faerské ostrovy, Grónsko a Alandské ostrovy, avšak zámerom GI Norden je ponúknuť miesto pozorovateľa
aj každej z pobaltských krajín (Lotyšsko, Estónsko a Litva).
GI Norden okrem iných aktivít každoročne usporadúva konferenciu
o geograﬁckých informačných systémoch (GIS). Tá posledná, v poradí
už 23., sa konala v dňoch 8. a 9. 6. 2011 v Turku (Fínsko) pod názvom
„New Culture of using GIS“ (Nová kultúra v používaní GIS).
Konferenciu otvoril novozvolený prezident GI Norden Ralph
Monö (ULI, Švédsko). Po krátkom príhovore a úvodných prejavoch zástupcov jednotlivých členských krajín asociácie nasledovali
vystúpenia dvoch významných hostí konferencie – Alessandra Annoniho (Spoločné výskumné centrum Európskej komisie – JRC, Taliansko) a Anttiho Vertanena (minister poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva, Fínsko). A. Annoni v svojej prezentácii zameranej na
zdieľanie údajov predstavil iniciatívy Európskej únie, ako aj ďalšie
kroky a vízie v tejto oblasti. A. Vertanen priblížil vývoj národnej
infraštruktúry priestorových údajov (Spatial Data Infrastructure –
– SDI) a implementáciu smernice INSPIRE vo Fínsku.
Rokovanie prvého dňa bolo v ďalšej časti rozdelené do troch sekcií:
• Národné a regionálne SDI,
• SDI v obciach,
• Open Source v SDI.
V prvej sekcii referujúci z Nórska, Estónska a Švédska hovorili o legislatívnej podpore budovania SDI v jednotlivých krajinách,
o implementácii smernice INSPIRE, o budovaní národných geoportálov a spolupráci pri ich tvorbe, o podpore vzdelávania a účasti na
projektoch, ale aj o problémoch pri budovaní národných SDI.
Rokovanie v druhej a tretej sekcii prebiehalo paralelne. V druhej
sekcii odznelo 5 príspevkov. Hovorilo sa napr. o budovaní regionálnej SDI na juhozápade Fínska, bola predstavená štúdia o poskytovaní elektronických služieb vo fínskych samosprávach v rokoch 2001
až 2011, ale aj ponuka rôznych webových služieb pre samosprávy
(napr. pri výkone agendy spojenej so stavebným konaním atď.).
V tretej sekcii (4 prezentácie) bol podrobne predstavený fínsky národný geoportál (www.geoportal.ﬁ). Ďalšia prezentácia bola o projekte Haptimap (www.haptimap.org), v rámci ktorého je vytváraná
Open Source aplikácia pre mobilné mapy. Táto aplikácia by mala
pracovať na všetkých mobilných platformách (Android, Symbian,
iPhone, Windows mobile, Meego atď.). Posledná prezentácia v tejto
sekcii bola zameraná na problémy kartograﬁckého zobrazovania pri
webových mapových službách, kde sa na základe skúseností ukazuje ako optimálne používať súčasne maximálne 4 až 6 vrstiev, aby
„mapa“ bola ešte čitateľná.
Druhý deň rokovania otvoril prezentáciou ďalší významný hosť
konferencie – výkonný riaditeľ Open Geospatial Consortium (OGC)
Steven Ramage z Nórska. V skratke priblížil históriu a vývoj OGC,
ale venoval sa najmä štandardom – ich vývoju, testovaniu a spolupráci s inými spoločnosťami, ktorá je v tejto oblasti veľmi potrebná
aj vzhľadom na iniciatívy Európskej únie (INSPIRE, Europe 2020
Strategy).
Po tomto úvodnom vystúpení program konferencie pokračoval
v troch paralelných sekciách:
• Každodenné aplikácie GIS 1,
• Open Source a diaľkový prieskum Zeme,
• Každodenné aplikácie GIS 2
a v jednej samostatnej sekcii:
• Údajová interoperabilita a Open Source workshop.
V prvej sekcii odznelo 5 príspevkov, ktoré boli zamerané na prácu
s geoportálom, problematiku vzdelávania v oblasti geoinformácií, či
projekty určené na rozvoj vzdelávania a vývoj nástrojov, učebných
materiálov a pomôcok. Zaujímavá bola aj prezentácia porovnávajúca výhody a nevýhody Google maps a Google Earth, ale aj prezentácia o tvorbe múzejného informačného portálu.
V druhej sekcii boli prednesené 4 príspevky, ktoré poskytli prehľad o využití pozemného laserového skenovania na rôzne účely – napr. na tvorbu povodňových máp a máp miest, informovali
o projekte tvorby nového výškového modelu Fínska (presnosť vo
výške 30 cm), zaoberali sa analýzou obrazových údajov diaľkového
prieskumu Zeme s vysokým rozlíšením, či monitorovaním životného prostredia pomocou siete senzorov.

Tretia sekcia (5 príspevkov) bola venovaná opäť využitiu aplikácií
GIS – či už na analýzu území po zemetrasení, analýzu priestorovej
dostupnosti verejných služieb vo vidieckych oblastiach, alebo na
analýzu podmienok trasovania náučných chodníkov v zraniteľných
sopečných ekosystémoch. Boli podané informácie o práci s údajmi
o starovekých pamiatkach v Dánsku s využitím Open Source, ako aj
o spravovaní prírodnej rezervácie v Číne pomocou GIS.
V rámci poslednej, samostatnej sekcie (4 príspevky) predstavili svoje riešenia v oblasti implementácie a využitia štandardov vo
svojich produktoch súkromné spoločnosti Vaisala (UK) a Bentley
(Fínsko), ale aj Fínsky národný zememeračský úrad. O výsledkoch
projektu ESDIN informoval zástupca Fínskeho geodetického inštitútu.
Všetky prezentácie si môžu záujemcovia pozrieť na stránke http://
www.progis.ﬁ/yhteistyo/ginorden2011/program.html. Ďalšia konferencia GI Norden sa bude konať v máji 2012 v hlavnom meste
Dánska – v Kodani.
Ing. Peter Deák,
Výskumný ústav geodézie a kartograﬁe v Bratislave

Medzinárodné kolokvium
predsedníčky ÚGKK SR
061.1:528

V dňoch 7. až 9. 9. 2011 privítala predsedníčka Úradu geodézie, kartograﬁe a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) Hedviga Májovská delegáciu z Budapešti (obr. 1). Členmi delegácie boli: riaditeľ
pozemkového odboru Ministerstva pre rozvoj vidieka Gábor István
Horváth, jeho zástupca Tamás Koós a poradca István Bence. Ústav
geodézie, kartograﬁe a diaľkového prieskumu (FÖMI) zastupoval
riaditeľ Bence Toronyi, jeho zástupca Csaba Zsilvölgyi a vedúci oddelenia štátnych hraníc Imre Busics.
Prvý deň rokovania bol venovaný výmene organizačných a odborných informácií o fungovaní verejnej správy na úseku geodézie, kartograﬁe a katastra na Slovensku aj v Maďarsku (obr. 2).
V Maďarsku prebieha od 1. 1. 2011 reorganizácia riadenia katastra
nehnuteľností. Prechádza pod miestnu verejnú správu, podobne ako
to bolo na Slovensku v rokoch 1996 až 2001. To prináša problémy
s ﬁnancovaním, odborným riadením a spravovaním infraštruktúry
informačných technológií, ktoré teraz patrí pod viacero rezortov.
To potvrdzuje správnosť nášho rozhodnutia vrátiť správu katastra
nehnuteľností od roku 2002 opäť pod rezort ÚGKK SR. Pozemkové úrady v Maďarsku sú od roku 2007 samoﬁnancované, a navyše
musia odvádzať ročne do štátneho rozpočtu určitú predpísanú ﬁnančnú čiastku. Na digitalizáciu katastrálnych máp vznikol nový štátny
podnik, ktorý si zobral na svoj výkon pôžičku splatnú do roku 2018.
Vytvorené produkty predáva, pričom 70 % príjmu sa mu vracia naspäť a z toho spláca aj pôžičku.
Implementáciou smernice INSPIRE bolo pôvodne v Maďarsku
poverené Ministerstvo životného prostredia, teraz bola táto povinnosť prenesená na Ministerstvo pre rozvoj vidieka. To ňou následne
poverilo svoju podriadenú organizáciu FÖMI, avšak zatiaľ neexistuje funkčná koordinačná štruktúra, ani dostatočné ﬁnančné zdroje na
vybudovanie infraštruktúry.
Koncom prvého dňa sa hostia presunuli do Vysokých Tatier, kde
strávili nasledujúci deň. Navštívili observatóriá na Skalnatom plese
a na Lomnickom štíte, kde je umiestnený ďalekohľad na štúdium
slnečnej koróny. Na Skalnatom plese, na bode geodynamickej siete,
bola práve vykonávaná observácia v rámci každoročného merania
Miestnej geodetickej siete (MGS) Tatry.
V popoludňajších hodinách prebiehalo v hoteli Titris v Tatranskej
Lomnici kolokvium predsedníčky ÚGKK SR. Okrem maďarských
hostí sa ho zúčastnili aj hostia z poľskej Varšavskej polytechniky,
dekan Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so svojimi kolegami, vedenie Topograﬁckého ústavu plukovníka
Jána Lipského v Banskej Bystrici a zástupcovia komerčnej sféry.
Vysoké Tatry sú vzhľadom na extrémne výškové pomery zaujímavé pre geodetov aj z vedeckého hľadiska. Preto je vzácne mať k dis-
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Obr. 1 Predsedníčka ÚGKK SR H. Májovská s hosťami z Maďarska

pozícii na rôzne vedecké analýzy meračský materiál z dlhodobých
opakovaných meraní. Tento rok sa konalo v poradí už 14. opakované
premeranie vybraných bodov MGS Tatry technológiou globálnych
navigačných satelitných systémov (GNSS). Analýza doterajších meraní naznačuje, akoby sa Tatry posúvali severovýchodným smerom.
Na presnejšiu interpretáciu meraní GNSS je však potrebné dlhšie
časové obdobie a do merania by bolo potrebné zahrnúť aj iné techniky, napr. absolútne tiažové meranie či InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar).
Zástupcovia komerčnej sféry informovali o priebehu nového katastrálneho mapovania v štyroch katastrálnych územiach, ktoré sa
vykonáva v rámci projektu ﬁnancovaného z Operačného programu
Informatizácia spoločnosti.
Posledný deň navštívila predsedníčka ÚGKK SR s maďarskou
delegáciou Topograﬁcký ústav plukovníka Jána Lipského, ktorý zabezpečuje geodetické činnosti, zber priestorových informácií a vo-

jenské štátne mapové dielo na účely obrany štátu. Zber priestorových informácií fotogrametrickou metódou je významným bodom
spolupráce civilného a vojenského sektora, teda rezortu ÚGKK SR
a rezortu obrany.
Za necelé tri dni spoločného stretnutia došlo k vzájomnej výmene
informácií, názorov a skúseností, ktoré sú zdrojom inšpirácie pre
všetkých zúčastnených.
Ing. Katarína Leitmannová,
ÚGKK SR

Z ČINNOSTI ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ
Vojenští zeměměřiči oslavili 60. výročí
svého příchodu do Dobrušky
358.3:528:551.5

Obr. 2 Pohľad na predsednícky stôl pri rokovaní
na ÚGKK SR

Vojenský geograﬁcký a hydrometeorologický úřad (VGHMÚř,
obr. 1) je vojenské zařízení se speciální vojensko-odbornou působností a zodpovědností. Zabezpečuje sběr informací, tvorbu a správu
standardizovaných geodetických, kartograﬁckých a geograﬁckých
podkladů a map a speciálních databází určených pro zabezpečení
obrany České republiky (ČR). Plní úkoly přímé geodetické, geograﬁcké a hydrometeorologické podpory velitelů a štábů vojsk při
výcviku, řešení humanitárních operací a zejména při ohrožení bezpečnosti ČR. Je předurčeno pro plnění úkolů Host Nation Support
při výcviku ozbrojených sil aliance NATO na území ČR a při případném posílení ozbrojených sil ČR v případě válečného konﬂiktu.
Plní speciální úkoly geodetického, geograﬁckého a hydrometeorologického zabezpečení na území ČR i v zahraničí. VGHMÚř zabezpečuje dále výkon státní správy v oblastech deﬁnovaných zákonem
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, a příslušnými vyhláškami Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v oblasti geograﬁckého
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Obr. 1 Areál dobrušských kasáren v padesátých letech
minulého století

zabezpečení, a zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v oblasti
poskytování leteckých meteorologických služeb letectvu armády
ČR (AČR).
Ve dnech 13. až 15. 9. 2011 proběhly ve VGHMÚř v Dobrušce oslavy 60. výročí příchodu vojenských zeměměřičů do tohoto
podorlického města (1. 5. 1951). Součástí oslav byla také připomínka 75. výročí vzniku dobrušské posádky (17. 9. 1936). Vrcholem
oslav byl hned první den věnovaný setkání současných a bývalých
zaměstnanců a slavnostnímu shromáždění úřadu. V interiérech kasáren byly připraveny ukázky techniky, technologií a produktů úřadu.
Na venkovním prostranství pak byla připravena expozice s moderní
měřickou technikou (obr. 2), automobilní technikou a mobilními
soupravami geograﬁckého a hydrometeorologického zabezpečení.
V odpolední části programu prvního dne se všichni zúčastnění
setkali ve Společenském centru Kino 70, kde proběhlo slavnostní shromáždění úřadu. Poprvé v historii dobrušského zařízení se na
toto shromáždění osobně dostavil i ministr obrany ČR. Vedle RNDr.
Alexandra Vondry (obr. 3) se shromáždění zúčastnili další významní
představitelé AČR, města či partnerských organizací – první zástupce náčelníka Generálního štábu brigádní generál. Ing. Miroslav
Žižka, ředitel odboru vojskového průzkumu a elektronického boje
Ministerstva obrany ČR plukovník gšt. Ing. Ladislav Joukl, náčelník
Geograﬁcké služby AČR plukovník gšt. Ing. Pavel Skála, předsedkyně Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců
armády Ing. Jitka Šebková, ředitel Zeměměřického úřadu Ing. Jiří
Černohorský a starosta města Dobrušky Bc. Petr Tojnar.
Ve svých projevech se vystupující dotkli bohaté historie dnešního
úřadu, který úspěšně navázal na činnost a odkaz svých předchůdců
(2. Vojenského zeměpisného ústavu Dobruška (1. 5. 1951 – 26. 8.
1952), Vojenského topograﬁckého ústavu Dobruška (27. 8. 1952
– 30. 6. 2003), a pražského Vojenského zeměpisného ústavu, jehož
část působnosti převzal po jeho zrušení 30. 6. 2003), ale také jeho
současnosti a nepřehlédnutelného přínosu pro ČR, armádu a ozbrojené síly NATO.
Ministr obrany, který je shodou okolností svým původním vzděláním geograf (v roce 1984 absolvoval studium geograﬁe na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy), se mj. ve svém vystoupení
vyjádřil o nezastupitelné roli geograﬁckého zabezpečení a VGHMÚř
v dnešní armádě a prohlásil, že z tohoto pohledu věští úřadu dalších
60 let existence.
Slavnostní shromáždění bylo zakončeno udělováním ocenění
nejvýznamnějším osobnostem, které v současnosti či uplynulých
letech v úřadu pracovaly, či s úřadem spolupracovaly. Po ukončení
shromáždění došlo k setkání na historické dobrušské radnici, kam
ministra obrany a další významné hosty pozval starosta města.
Následující den byl věnován vojenské odborné konferenci na
téma „Historie, současnost a budoucnost vojenského zeměměřictví v Dobrušce“ (obr. 4). Konference se zúčastnilo cca 30 zástupců z různých složek a útvarů AČR a civilních partnerů. Ve svých
vystoupeních se přednášející zabývali zejména aspekty dlouholeté
spolupráce s dobrušskými zeměměřiči, výsledky jejich práce a zkušenostmi s využíváním jejich produktů a služeb. Představitelé úřadu
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Obr. 2 Venkovní expozice techniky pro geograﬁcké a hydrometeorologické zabezpečení

Obr. 3 Ministr obrany A. Vondra při projevu na slavnostním
shromáždění

Obr. 4 Ředitel VGHMÚř M. Vaněk při zahajovacím projevu
konference

a Geograﬁcké služby AČR přítomné seznámili se současnou působností úřadu, současným stavem geograﬁckého a hydrometeorologického zabezpečení a jeho perspektivami.
Poslední den oslav byl tradičně věnován veřejnosti. V rámci dne
otevřených dveří v dobrušských kasárnách se rodinní příslušníci
zaměstnanců úřadu, studenti a žáci dobrušských a okolních škol
a další návštěvníci mohli v rámci připravených expozic seznámit
s aktuální působností a produkty úřadu.
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Připomínka šedesáti let působení vojenských zeměměřičů
v Dobrušce byla mj. příležitostí se ohlédnout zpět a zhodnotit
význam, přínos a výsledky dosažené v uplynulých letech. A že se
za práci na poli zeměměřictví jako takového, ale i na poli geograﬁckého zabezpečení obrany státu nemají dobrušští zeměměřiči za co
stydět, dokazuje nejen projevený zájem a kladné hodnocení vyjádřené ve vystoupeních významných hostů, ale i přetrvávající zájem
o spolupráci s dobrušským úřadem ze strany složek AČR, civilních
zeměměřických orgánů, orgánů státní správy a územní samosprávy, orgánů krizového řízení, integrovaného záchranného systému
a zahraničních partnerů.
Dnešní VGHMÚř za osm let své novodobé existence dokázal, že
je v oblasti zeměměřictví pro obranu státu důstojným pokračovatelem tradice a odkazu svých zrušených předchůdců – Vojenského
topograﬁckého ústavu a Vojenského zeměpisného ústavu – a prokázal tak svoji životaschopnost v rámci naší stále se zmenšující armády, jejíž se stal nedílnou a nepostradatelnou součástí.
Ing. Luděk Břoušek,
Ing. Drahomír Dušátko, CSc.,
VGHMÚř

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST
18. konference a 8. sjezd
Společnosti důlních měřičů
a geologů
061.2:528.48:624.19

Při příležitosti 20. výročí založení uspořádala Společnost důlních
měřičů a geologů (SDMG) ve spolupráci s Institutem geodézie
a důlního měřictví (IGDM) Hornicko-geologické fakulty (HGF)
Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (VŠB – TU)
v pražském hotelu Belvedere ve dnech 5. až 7. 10. 2011 svou 18.
konferenci, spojenou s 8. sjezdem. Záštitu nad akcí převzal Ing. Ivo
Pěgřímek, předseda Českého báňského úřadu v Praze (ČBÚ).
Konference se zúčastnilo zhruba devět desítek odborníků z důlních závodů, institucí a škol při tradičně početné účasti kolegů z Polska a Slovenska. Jednání zahájil odstupující předseda SDMG Ing.
Václav Mikulenka, Ph.D. (IGDM, obr. 1), slavnostní úvodní projevy
pronesli děkan HGF prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c., a báňský rada Ing. Martin Malíř, zastupující ČBÚ. O poslání SDMG
hovořil její zasloužilý funkcionář a pedagog IGDM prof. Ing. Josef
Novák, CSc., historii zájmových organizací důlních měřičů a geologů od 50. let 20. století připomněli prof. Ing. Ivo Černý, CSc., spolu
s Ing. Jaroslavem Klátem. Perspektivy uhelného sektoru ČR přiblížil
Ing. Vít Kaštovský, Ph.D., z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Medaili akademika Františka Čechury, udělenou Radou SDMG za
zásluhy o obor a Společnost, převzali Ing. Z. Hanák (OKD, a. s.),
prof. Dr. hab. Inż. A. Kowalski (GIG, Katowice), Ing. V. Mikulenka,
Ph.D. (IGDM), Ing. D. Sládková, Ph.D. (IGDM), prof. Ing. Š. Sokol,
PhD. (SvF STU v Bratislave), Ing. O. Solich (Důlní škody, Stonava,
spol. s r. o.), V. Středa (Subterra, a. s.).
V odborné části jednání konference bylo předneseno 28 referátů,
z toho 10 v polštině či slovenštině, na jejichž přípravě se podílelo
celkem 43 autorů. Většina příspěvků tedy byla dílem autorských –
někdy i mezinárodních – kolektivů. Všechny jsou uvedeny v graﬁcky
zdařilém, barevně tištěném sborníku (224 stran formátu A4, ISBN
978-80-248-2489-5), který vydala VŠB – TU. Laskavostí pořadatelů byl i tentokrát jeden výtisk věnován do knihovny VÚGTK, v.v.i.,
ve Zdibech, kde se s ním zájemci mohou seznámit. Pro naznačenou rozsáhlost se omezím jen na výčet hlavních témat. Jimi byly
na teoretické i praktické úrovni monitoring rekultivovaných svahů,
poklesových kotlin a poklesů a posunů objektů na poddolovaném
území, terestrické skenování, letecká digitální fotogrammetrie
a využití GNSS v areálech povrchových dolů, určování objemů, ale
též posouzení vnějších vlivů na geodetická měření, měření v průmyslu, metody zpracování a vyhodnocení dat a obrazových záznamů – v tomto případě dokonce s aplikacemi v interním lékařství,
dále informace o činnosti pracovišť ČVUT a STU v oblasti důlní-

Obr. 1 Předsednictvo konference při slavnostním zahájení
ho měřictví. Na příkladech Horního Slezska a severních Čech byla
také představena problematika revitalizace a přetvoření bývalých
těžebních oblastí v moderní funkční, ekologickou a esteticky působící krajinu, pozitivně přijímanou občanskou společností. Pozornost
byla věnována také právnímu postavení důlního měřiče a zákonu
č. 184/2011 Sb., který je považován za dosud nejrozsáhlejší novelizaci zákona č. 61/1988 Sb. Zástupci ﬁrem Trimble a Leica představili některé z nových produktů. Detailní program 18. konference je
uveden na www.sdmg.cz.
Účastníci 8. sjezdu, konaného v odpoledni druhého dne jednání, projednali a schválili činnost Rady za uplynulé období a zvolili
nové členy revizní komise a Rady, kteří pak za předsedu zvolili Ing.
Martina Vrubela, Ph.D. (Severočeské doly, a. s.), který tuto funkci zastával už v předminulém období, místopředsedou se stal Ing.
Pavel Černota, Ph.D. (vedoucí IGDM).
Samozřejmou součástí byl též společenský večerní program. Na
sklonku prvního dne to byla plavba po Vltavě historickou Prahou.
Druhý den „sesse“, tedy prodloužená večeře s přátelským posezením při hudbě a s neformální diskuzí, byla zahájena sborovým zpěvem stavovské hymny. Domnívám se, že k hodnocení konference
mohu použít její první verš: Hornický stav budiž velebený; organizace, průběh a úroveň byly skutečně velmi dobré. Možná je to tím,
že účastníci považují za svůj i druhý verš zmíněné písně: Hornický
stav, to je naše slast.
Do dalšího roku úspěšné činnosti přejme našim kolegům Zdař
bůh!
Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
FSv ČVUT v Praze

LITERÁRNA RUBRIKA
FERANEC, J. a kolektív: Slovensko očami satelitov. Bratislava,
VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010. 264 s., 158
obr., 17 tab. ISBN 978-80-224-1105-9.
528.8:655.55

Pretože kolektív autorov má 18
členov, uvedieme ich zoznam
v takom poradí, ako ich uvádza
publikácia: doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc., Dr. Ing. Tomáš Bucha,
Mgr. Jozef Csaplár, prof. Ing. Ján
Hefty, PhD., Mgr. Marián Jurašek,
RNDr. Ján Kaňák, prof. Ing. Karel
Kudela, DrSc., Ing. Naďa Machková, Ing. Michal Sviček, CSc., Mgr.
Rastislav Vojtko, PhD., Mgr. Peter
Scholtz, Mgr. Martina Nováková,
PhD., Mgr. Ildikó Szőcsová, Ing.
Rastislav Raši, PhD., Ing. Jozef
Vladovič, PhD., doc. RNDr. Peter
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Reichwalder, CSc., Ing. Martin Zeman, Ing. Slavomír Finďo, CSc.
Snahou autorov bolo podchytiť súčasný svetový vývoj získavania
údajov zo satelitov a sprístupniť ho širšej verejnosti, ako aj poukázať
na využívanie satelitov pri poznávaní Slovenska.
Publikácia je rozdelená do piatich hlavných kapitol, a tieto okrem
1. a 5. kapitoly na podkapitoly1).
1. – úvodná kapitola (autori: J. Feranec, Geograﬁcký ústav – GÚ
– Slovenskej akadémie vied – SAV – Bratislava; J. Hefty, Katedra
geodetických základov – KGZ – Stavebnej fakulty – SvF – Slovenskej technickej univerzity – STU – Bratislava; J. Kaňák, Slovenský
hydrometeorologický ústav – SHMÚ – Bratislava; K. Kudela, Ústav
experimentálnej fyziky – ÚEF – SAV Košice; N. Machková, Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP – Banská Bystrica)
približuje čitateľom krátku históriu poznávania planéty Zeme prostredníctvom satelitov a satelitných technológií.
2. kapitola Elektromagnetické žiarenie (EŽ) a jeho prechod atmosférou (autor K. Kudela, ÚEF SAV Košice) uvádza základnú
charakteristiku EŽ, ktoré sprostredkováva informácie pri sledovaní
Zeme a jej blízkeho okolia pomocou snímacích zariadení umiestnených na satelitoch.
Podrobnejší obsah kapitoly vyplýva zo štyroch názvov podkapitol, a to:
2.1 EŽ v kozmickej fyzike – vybrané otázky (autor K. Kudela).
2.2 EŽ zaznamenávané v diaľkovom prieskume Zeme (DPZ – autor
J. Feranec, GÚ SAV Bratislava).
2.3 EŽ v kozmickej meteorológii (autor M. Jurašek, SHMÚ Bratislava).
2.4 Princíp určovania polohy a priestorovej navigácie pomocou globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS – autor J. Hefty,
KGZ SvF STU Bratislava).
V podkapitole autor objasňuje čitateľom:
– určovanie polohy pomocou umelých satelitov Zeme – optické
a elektronické metódy,
– globálne satelitné navigačné systémy (v tomto názve ide zrejme
o prepisovú chybu, aj keď názov sa na str. 54 – riadky 14 až 17
zdola opakuje trikrát za sebou, ďalej na str. 242 – riadok 17 zhora
a takto je uvedený aj v „slovníku“ na str. 249 pri skratke GNSS;
slovosled nezodpovedá slovenčine ani angličtine – správne má byť
globálne navigačné satelitné systémy, t. j. GNSS) a
– princíp určovania polohy pomocou GNSS.
Podkapitolu možno odporúčať najmä odborníkom z geodézie
a kartograﬁe.
3. kapitola Charakteristika satelitov a snímacích zariadení (autor J. Feranec, GÚ SAV Bratislava). Jej obsahom sú charakteristiky najmä satelitov, z ktorých získané údaje poskytujú informácie
o Slovensku.
Názvy troch podkapitol ich priblížia:
3.1 Satelity a snímacie zariadenia využívané na DPZ (autor J. Feranec).
3.2 Satelity a snímacie zariadenia využívané v kozmickej meteorológii – pohľad na 30-ročnú históriu geostacionárnych satelitov
EUMETSAT2) a ich využitie na Slovensku (autor J. Kaňák, SHMÚ
Bratislava).
3.3 Satelity a prijímacie zariadenia GNSS (autor J. Hefty, KGZ SvF
STU Bratislava).
V podkapitole sú opísané:
– satelity kozmického segmentu GNSS,
– prijímače GNSS a
– permanentné siete GNSS.
Podkapitolu by nemali prehliadnuť odborníci z geodézie a kartograﬁe.
4. kapitola Oblasti aplikácie satelitných údajov na Slovensku
(autor J. Feranec, GÚ SAV Bratislava) je najväčšou a najzaujímavejšou. Je zjavným dôkazom, kam všade už satelitné technológie
aj na Slovensku prenikli a ďalej prenikajú. Aj keď viaceré výsledky
satelitných výskumov sú ešte v rôznych štádiách prenosu do používateľskej sféry, mnohé už našli uplatnenie v našom každodennom
živote. Svedčia o tom názvy deviatich podkapitol:

1)
2)

Pri každej kapitole a podkapitole uvedieme meno (mená) autora (autorov) a ich pracoviská.
EUropean METeorological SATellite Organization – Európska organizácia meteorologických družíc.

4.1 Sledovanie, hodnotenie a prognózovanie stavu počasia (autor J.
Csaplár, SHMÚ Bratislava). Text dopĺňa 16 farebných obrázkov3).
4.2 Kozmické počasie (autor K. Kudela, ÚEF SAV Košice).
4.3 Kontrola využívania poľnohospodárskej pôdy (autori: M. Sviček, P. Scholtz, I. Szőcsová, všetci Výskumný ústav pôdoznalectva
a ochrany pôdy – VÚPOP – Bratislava). Text dopĺňa 14 farebných
obrázkov.
4.4 Prognózovanie úrody (autori: P. Scholtz, M. Nováková, M. Sviček, všetci VÚPOP Bratislava). Text dopĺňa 18 farebných obrázkov.
4.5 Využitie satelitných snímok v lesníctve (autori: T. Bucha, J.
Vladovič, R. Raši, všetci Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav – NLC–LVÚ – Zvolen). Text dopĺňa 16 farebných
obrázkov.
4.6 Mapovanie krajinnej pokrývky a jej zmien (autori: J. Feranec,
GÚ SAV Bratislava, N. Machková, SAŽP Banská Bystrica). Text
dopĺňa 10 farebných obrázkov (z toho 6 obr. je „a“ aj „b“).
4.7 Poznávanie geologických štruktúr (autori: R. Vojtko, P. Reichwalder, obaja Katedra geológie a paleontológie – KGP – Prírodovedeckej fakulty – PríF – Univerzity Komenského – UK – Bratislava).
4.8 Vyhodnocovanie katastroﬁckých situácií (autorka N. Machková,
SAŽP Banská Bystrica). Autorka opisuje využitie satelitných snímok pri záplavách, víchriciach (víchrica v oblasti Vysokých Tatier
v novembri 2004) a pri havárii jadrovej elektrárne v Černobyli (26.
4. 1986). Text dopĺňa 15 farebných obrázkov.
4.9 Aplikácie GNSS v geodézii, geograﬁckých informačných systémoch, navigácii a pri výskume geodynamiky na Slovensku (autor
J. Hefty, KGZ SvF STU Bratislava). Autor sprístupňuje niektoré
významné geodynamické epochové projekty GNSS na Slovensku
a permanentný monitoring satelitov GNSS na Slovensku a jeho využitie v geodézii a geodynamike.
Sú to cenné informácie, ktoré by nemali prehliadnuť odborníci
zaoberajúci sa problémami GNSS.
Do podkapitoly 4.9 sú zaradené aj ďalšie dve oblasti, ktoré podľa
názoru recenzenta bolo vhodnejšie zaradiť ako samostatné podkapitoly (4.10 a 4.11), a to:
4.9.3 Využitie GNSS pri ochrane, tvorbe a monitoringu životného
prostredia (autor M. Zeman, SAŽP Banská Bystrica).
4.9.4 Satelitná telemetria pri výskume migrácie zvierat (autor S.
Finďo, NLC–LVÚ Zvolen).
Text podkapitoly 4.9 dopĺňa 13 farebných obrázkov.
5. – záverečná kapitola Ďalší vývoj aplikácií satelitných údajov
(autori: J. Feranec, GÚ SAV Bratislava; J. Kaňák, SHMÚ Bratislava; K. Kudela, ÚEF SAV Košice; M. Sviček, VÚPOP Bratislava;
T. Bucha, NLC–LVÚ Zvolen; R. Vojtko, KGP PríF UK Bratislava; N. Machková, SAŽP Banská Bystrica; J. Hefty, KGZ SvF STU
Bratislava) naznačuje prognózu vývoja aplikácií údajov zo satelitov
v najbližších rokoch tak všeobecne, ako aj na Slovensku.
Ide najmä o tieto oblasti: planéta Zem a jej monitorovanie, počasie, poľnohospodárska krajina, lesná krajina, geologické štruktúry,
katastrofy a navigačné systémy.
Súčasťou publikácie je výkladový slovník (použitých) odborných
termínov a skratiek. Možno ho hodnotiť priaznivo a považovať za
akési rozšírenie slovenskej terminológie. Pri písmenách A, B, D, E,
I, M, R, S a T sú malé nepresnosti v abecednom poradí.
Celkový obraz publikácie je veľmi dobrý a jej obsah je široký.
Zrozumiteľne napísaný text je doplnený veľkým množstvom kvalitných a zaujímavých farebných obrázkov (najmä v 4. kapitole)
a tabuliek. Má podobu úhľadnej knihy s farebnou obálkou, na ktorej
je výrez zo snímky planéty Zeme z meteorologického satelitu Meteosat 2. generácie dňa 31. 3. 2007.
Niekoľko vecných, jazykových a terminologických nepresností
sa viac-menej v takýchto publikáciách vyskytne, najmä ak je taký
veľký kolektív autorov (18), teda neobišli ani túto publikáciu.
Často sa vyskytuje slovo nakoľko – správne (spr.) má byť pretože,
keďže, ďalej užívateľské zariadenie, užívatelia – spr. používateľské
zariadenie, používatelia; pixela, pixelov – spr. pixla, pixlov; viaceré
predložky pre mali byť na. Rozpísanie viacerých skratiek sa opakuje, iné nie sú rozpísané, a niektoré nie sú uvedené ani vo výkladovom slovníku (napr. EEA, ETM, EUMETSAT, LVÚ, PDA, SU,
USNO, UT, WGS 84 a iné).
3)

Počet uvádzame pri podkapitolách s počtom obrázkov 10 a viac.
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Použitá je nejednotná terminológia: dáta, údaje – lepšie údaje;
komora, kamera – lepšie kamera; observačná sieť – spr. meračská
sieť; pozorovací program – spr. program merania; lokálna sieť – spr.
miestna sieť; v geodézii máme stanovisko, t. j. bodovo deﬁnované
miesto – nie stanovište; stupne Celzia sa píšu 273 °C – nie 273° C
(str. 31 a ďalšie). Preklady z angličtiny treba písať napr. kód C/A
– nie C/A-kód; kód P – nie P-kód; kompozície RGB – nie RGB
kompozície; prijímače GPS – nie GPS prijímače; vrstvy GIS – nie
GIS vrstvy; technológie GNSS – nie GNSS technológie a pod. Legenda k obr. 4.4.2.1 (str. 132) hranice krajov je nejasná.
Pripomienky úroveň publikácie neznižujú.
Na záver neostáva nič iné, ako poďakovať kolektívu autorov za
zaujímavú publikáciu obsahujúcu nové informácie o využívaní satelitných technológií a zaželať mu veľa zdaru pri tvorbe ďalšieho
(rozšíreného) vydania.
Poznámka recenzenta:
Literárny fond udelil publikácii „Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2010 v kategórii prírodné a technické vedy“. Cenu
prevzal 29. 9. 2011 v Bratislave vedúci autorského kolektívu doc.
RNDr. J. Feranec, DrSc.
Ing. Ján Vanko,
Bratislava

ZPRÁVY ZE ŠKOL
Slavnost na SPŠ zeměměřické
v Praze
351.851:373

Pátek 30. 9. 2011 byl pro Střední průmyslovou školu zeměměřickou
(SPŠZ) slavnostním dnem. Vše bylo nachystáno na vzornou prezentaci studijního oboru, který za 60 let trvání školy neztrácí na potřebnosti a jedinečnosti.
Oﬁciální otevření školy ve stylu ,,den otevřených dveří‘‘ mělo být
v 10 hodin, ale již od 9. hodiny začali do školy přicházet nedočkaví
absolventi. Hned u vstupních vrat je vítaly dvě postavičky umístěné
na plotě – novodobí maskoti zeměměřické školy. Na prostranství
před školou byly pro návštěvníky postaveny na stativech přístroje
z ,,minulého století‘‘ (BRT, Redta a Meopta T1c) a přístroje z ,,tohoto
století‘‘ (GPS a totální stanice Nikon). I vstupní hala dýchala historií. Vlevo u korkové nástěnky snad všichni přítomní zavzpomínali
na studentská léta a na své učitele. Nástěnka s námětem ,,Co se do
almanachu nevešlo‘‘ nabízela fotograﬁe s tably od prvních maturujících tříd (1951–55), fotograﬁe z měření a různých brigád a samozřejmě fotograﬁe mnoha a mnoha vyučujících působících na naší
škole. Vpravo nad skříněmi nebylo možné si nevšimnout časové osy
s přehledem jednotlivých měřících přístrojů používaných při výuce
od založení školy až po současnost. Ukázky jednotlivých teodolitů,
nivelačních přístrojů, počítačů a rýsovacích pomůcek mohli návštěvníci vidět v osvětlených vitrínách skříní.
Největší koncentrace návštěvníků byla v přízemí školy, v prostorách, kde se prodával nový almanach (obr. 1), zachycující faktograﬁcky i vzpomínkově celé období šedesáti let. Tam byly umístěny
i bannery dvou geodetických ﬁrem a logo časopisu Zeměměřič.
Setkání absolventů – maturantů z roku 1955 s vedením školy bylo
velmi milé a jejich vzpomínky na studentská léta byly studnicí
příhod a zážitků, na které stále rádi vzpomínají. Všechna setkání
spolužáků, studentů a jejich učitelů, minulých i současných, dodávala příjemnou atmosféru tohoto dne. A aby vzpomínky byly posíleny i osobními zážitky, byly po celé budově zpřístupněny všechny
odborné učebny, ve kterých současní žáci a učitelé zodpovídali dotazy návštěvníků.
V suterénu a v přízemí byla k vidění posilovna a tělocvična,
v 1. patře v učebně mapování bylo možné zhlédnout modely terénů
žáků 2. ročníku a kartograﬁcké výrobky žáků 4. ročníku, v učebně fyziky byly předváděny ukázky z výuky na interaktivní tabuli,
v učebně deskriptivní geometrie možná někteří absolventi objevili i svoje dávné rysy. Druhé patro nabídlo promítání ﬁlmů o škole a slade show fotograﬁí z různých školních i mimoškolních akcí
z posledních let. K nahlédnutí byla návštěvníkům otevřena i sbo-

Obr. 1 Nový almanach, který vydala škola ve spolupráci se
ZÚ, v rukách radního MČ Praha 9 Z. Davídka
(foto: P. Skála)
rovna, knihovna a jazyková učebna s ukázkou výuky angličtiny na
interaktivní tabuli. Třetí patro je zaměřeno na výuku odborných
předmětů. K nahlédnutí byla počítačová učebna, ve které právě probíhala výměna starých počítačů za nové, rýsovna s ukázkami graﬁckých prací žáků a učebna plná měřických přístrojů (obr. 2), které
se používají k výuce praxe v současné době. Prohlídku školy mohli
návštěvníci zakončit ve 4. patře, kde si v učebně fotogrammetrie
mohli vyzkoušet práci na speciálních vyhodnocovacích přístrojích,
prohlédnout si ortofotomapu Prahy a práce studentů. V posledních dvou počítačových učebnách se zájemcům dostalo informací
o výuce geodetických programů jako např. Kokeš, Groma, GEUS,
MicroStation a ArcGIS.
Na slavnostní posezení k výročí školy pozval ředitel Ing. J. Růžek
významné hosty. Za Magistrát hl. m. Prahy (MHMP) byl přítomen
náměstek primátora Ing. A. Weinert, CSc., ředitelka odboru školství MHMP Mgr. L. Němcová a referent odboru školství MHMP
Mgr. V. Petrů, radní Městské části (MČ) Praha 9 Ing. Z. Davídek,
z VÚGTK, v.v.i., Ing. K. Raděj, CSc., ze Zeměměřického úřadu
(ZÚ) a za redakci Geodetického a kartograﬁckého obzoru Ing. F.
Beneš, CSc., zástupci podnikatelských ﬁrem – Ing. Z. Hofmann
z ﬁrmy GEPRO, Ing. M. Hrdlička se svým otcem a strýcem Ing.
P. Hrdličkou, který působil na škole i jako zástupce ředitele, dále
ředitelé ze spřátelených středních škol z Prahy, Brna a Hradce Králové, za školskou radu SPŠZ Ing. J. Kohout a další. V úvodu tohoto
setkání zhodnotil ředitel školy Ing. J. Růžek šedesátileté období jejího trvání, vyzdvihl úspěchy žáků školy v mezinárodních a republikových soutěžích a zhodnotil i výsledky státní maturity na škole
z pohledu příbuzných středních škol a v rámci celé České republiky.
Současně vyjádřil i obavu nad budoucností SPŠZ v souvislosti s tzv.
optimalizací pražských středních škol. Na toto téma navázal svým
projevem náměstek primátora Ing. A. Weinert (obr. 3), který přítomným vysvětlil důvody optimalizace a zároveň upozornil, že konečné
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Obr. 2 Učebna s měřickými přístroji (foto: P. Mach)

Obr. 3 Náměstek primátora A. Weinert při projevu,
vlevo H. Lebedová, vpravo J. Růžek (foto: P. Skála)
rozhodnutí bude známo až po zasedání zastupitelů v listopadu 2011.
Na závěr vystoupila ředitelka odboru školství MHMP Mgr. L. Němcová, kterou mimo jiné upoutalo motto z almanachu: ,,Zeměměřič
ten si věří, protože si všechno změří‘‘.
A kolik návštěvníků prošlo v tento slavnostní den školou? Těžko
říci. Někteří se napsali do pamětní knihy, někteří napsali své jméno
na tabuli a někteří jen tak prošli. Jistě to ale pro všechny přítomné
byla srdeční záležitost. Na svoji školu prostě nechtějí a nemohou
zapomenout.
Ing. Hana Lebedová,
SPŠZ, Praha

NEKROLÓGY
Za doc. Ing. Viktorom Gregorom, PhD.
92.Gregor:528

Zvesť o tom, že doc. Ing. Viktor Gregor, PhD., už nie je medzi nami, znela
neuveriteľne. Náhle, po krátkej chorobe, prekročil hranicu svojho života dňa
16. 12. 2010 vo veku 81 rokov. Najbližší príbuzní, zástupcovia Stavebnej
fakulty (SvF) Slovenskej technickej
univerzity (STU) v Bratislave a organizácií rezortu Úradu geodézie, kartograﬁe a katastra (ÚGKK) Slovenskej
republiky (SR), priatelia a známi sa
s ním rozlúčili dňa 22. 12. 2010 v ob-

radnej sieni bratislavského krematória. Na smútočnom obrade sa
so zosnulým rozlúčil za SvF STU dekan prof. Ing. Alojz Kopáčik,
PhD., ktorý v rozlúčkovom príhovore vysoko ocenil jeho pedagogickú, vedeckovýskumnú a organizátorskú činnosť a pripomenul
medzníky jeho plodného života.
Doc. Ing. Viktor Gregor, PhD., sa narodil 22. 4. 1929 v Necpaloch nad Nitrou (dnes časť okresného mesta Prievidza). Maturoval
na Štátnom reálnom gymnáziu v Prievidzi v roku 1948 a zememeračské inžinierstvo absolvoval na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT)
v Bratislave v roku 1952. Po štúdiách pracoval v rokoch 1952 a 1953
v Banských projektoch Teplice v Čechách.
Potom vykonával vojenskú službu. Po jej skončení nastúpil 1. 1.
1956 do fotogrametrického oddelenia Geodetického, topograﬁckého a kartograﬁckého ústavu v Bratislave. 1. 6. 1956 prešiel na
Katedru geodézie (KG) Fakulty inžinierskeho staviteľstva (od roku
1960 SvF) SVŠT (od 1. 4. 1991 STU) ako odborný asistent. Okrem
vedenia cvičení z predmetov fotogrametria a geodézia bol poverený
aj prednáškami z predmetu fotogrametria. V roku 1966 získal vedeckú hodnosť kandidáta technických vied a za docenta pre odbor
fotogrametria bol vymenovaný 1. 12. 1981 na základe habilitačnej
práce v roku 1980.
Od 1. 2. 1991 do 31. 1. 1994 bol doc. Gregor, PhD., vedúcim KG
SvF STU.
V pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti sa doc. Gregor,
PhD., zameral na oblasť fotogrametrie, pričom sa aktívne zúčastňoval na jej vývoji. Bol autorom 3 a spoluautorom 5 dočasných vysokoškolských učebníc (skrípt), ďalej bol autorom alebo spoluautorom
47 odborných a vedeckých prác (aj na stránkach nášho časopisu),
z toho 12 v zahraničných časopisoch a spoluautorom Terminologického slovníka geodézie, kartograﬁe a katastra (Bratislava 1998). Bol
zodpovedným riešiteľom 6 a spoluriešiteľom 18 výskumných úloh
a 1 grantovej úlohy. Ich realizačné výstupy našli uplatnenie v praxi.
Bol školiteľom vedeckých ašpirantov (doktorandov).
Pedagogická činnosť doc. Gregora vzbudila zaslúženú pozornosť
i v zahraničí. V rokoch 1970 až 1973 prednášal na Univerzite v Sulajmáníji (Irak) a v rokoch 1980 až 1982 na Univerzite v Bagdade
(Irak), kde napísal 1 učebný text „Photointerpretation“ a 2 učebné
interné pomôcky na cvičenia z fotogrametrie.
Činnosť doc. Gregora sa nesústreďovala len na oblasť pedagogickú a vedeckovýskumnú. Bol národným dopisovateľom 6. komisie
Medzinárodnej fotogrametrickej spoločnosti (ISP – 1968 až 1970)
a členom Česko-slovenského fotogrametrického komitétu Československej vedecko-technickej spoločnosti (ČSVTS – 1966 až 1973).
Aktívne pracoval v terminologickej komisii ÚGKK SR (1991 až
1999). Mal aj rozsiahlu posudkovú a expertíznu činnosť.
Do dôchodku odišiel doc. Gregor, PhD., 15. 7. 2002, ale naďalej
sa živo zaujímal o odbor geodézia a kartograﬁa a pokračoval v práci
na digitálnych modeloch reliéfu dna tatranských plies a ich morfologických zmien zanášaním, ktorú chcel vydať knižne. Žiaľ, už ju
nedokončil. So spolupracovníkmi z KG SvF STU sa stretával takmer do posledných dní.
Pracovitosť a angažovanosť doc. Gregora bola ocenená týmito
vyznamenaniami: „Za zásluhy o rozvoj telesnej výchovy“, „Čestné uznanie Slovenskej rady ČSVTS“ (1980) a „Strieborná medaila
SVŠT“ (1989).
Doc. Ing. Viktor Gregor, PhD., vyše 45-ročnou prácou prispel
významnou mierou k rozvoju fotogrametrie v SR. Výsledky jeho
práce zostali medzi nami a budú nám vždy pripomínať popredného
fotogrametra, čestného, pracovitého a priateľského človeka a skúseného pedagóga.
Česť jeho pamiatke.

Oprava:
V GaKO 2011, č. 9 v rubrice Z GEODETICKÉHO A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁŘE na str. 239 u data narození Ing. Jana
Bumby mělo být správně uvedeno 7. 9. 1941.
Redakce
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Obrázky k článku Cibulka, M.–Mikita, T.: Přesnost digitálního modelu reliéfu vytvořeného z dat leteckého laserového
skenování v lesních porostech

Obr. 1 Lokalizace lesních testovacích ploch

Obr. 2 Lokalizace nelesní testovací plochy

Obr. 4 Síť bodů LLS po ﬁltraci odrazů od vegetace na nelesní ploše

