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Abstrakt

Jednou z úloh, ktorých potreba riešenia narastá, je zjednodušovanie modelov georeliéfu vo forme nepravidelných trojuholní-
kových sietí vytvorených z podrobných výškových dát. Vytvárajú sa tak modely efektívnejšie reprezentujúce modelovanú 
plochu georeliéfu. Zamerali sme sa preto na porovnanie metód v rozšírenom riešení GIS firmy Esri a pokročilých metód z oblasti 
počítačovej grafiky vhodných pre tento typ úlohy. Hodnotenie sme spracovali s ohľadom na geometrickú vernosť modelu
a možnosť dostatočne presného odvodenia parciálnych derivácií na výpočet hodnôt morfometrických veličín.

Comparison of the Terrain Models Simplification by Selected Algorithms

Summary

One of the tasks to be solved in the near future is simplification of terrain models in the form of irregular triangular network 
created from detailed elevation data. This creates models more efficiently representing the modeled terrain surface. Therefore, 
we focused on the comparison of methods in popular GIS solution by Esri and advanced methods in computer graphics 
suitable for this type of task. Evaluation was processed with respect to the geometric fidelity of the model and the possibility
of a sufficiently accurate derivation of partial derivatives to calculate morphometric variables.

Keywords: triangulated irregular network, simplifying of elevation models, geometric fidelity, morphometric analysis, normal
                         deviation

Porovnanie zjednodušovania
modelov georeliéfu vybranými
algoritmami
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Výhodné je použitie nepravidelnej trojuholníkovej siete 
ako základu modelu, pretože práve takáto priestorová štruk-
túra dokáže veľmi efektívne, a pritom dostatočne presne, 
reprezentovať modelovanú plochu.
     Vďaka potrebe vytvárania zjednodušených modelov sa 
v softvéroch geografických informačných systémov (GIS) 
objavujú nástroje zabezpečujúce úpravu modelu tvore-
ného trojuholníkovou sieťou tak, aby výsledný model bol 
tvorený menším počtom elementov. Proprietárne riešenia 
zväčša neposkytujú detailné informácie o implementova-
ných algoritmoch, preto sme sa rozhodli porovnať geome-
trické vlastnosti vytvorených modelov. Testovali sme schop-
nosti rozšíreného riešenia firmy Esri – modulu ArcGIS 3D 
Analyst a jeho nástroja decimate TIN nodes. Ako referenč-
né sme zvolili algoritmy pochádzajúce z oblasti počítačo-
vej grafiky quadric error metrics simplification a memory-
less simplification, ktoré dosahujú veľmi dobré charakte-
ristiky presnosti, čo ukázali V. Surazhsky a C. Gotsman
v práci [1], a sú vhodné aj na zjednodušovanie modelov 
georeliéfu [2], [3].

           Úvod

Množstvo veľmi podrobných výškových dát v súčasnosti 
výrazne narastá. Ovplyvňuje to najmä rozvoj v oblasti diaľ-
kového prieskumu Zeme a dostupnosti technológií na ich 
získavanie. Tým sa mení prístup k tvorbe modelov geore-
liéfu. Kým v predchádzajúcom období bola podrobnosť 
modelu limitovaná vstupnými dátami a dala sa čiastočne 
zlepšiť vhodným použitím interpolačných metód, dnes 
získavané výškové dáta toto obmedzenie postupne rušia. 
Pri použití veľmi podrobných výškových dát na tvorbu 
modelov georeliéfu však musíme zvoliť špecifický, vo svo-
jej podstate opačný prístup. Na základe získaných podrob-
ných informácií o tvare modelovanej plochy potrebujeme 
vybrať najdôležitejšie prvky – zjednodušiť model vytvorený 
zo všetkých (aj nadbytočných) dát tak, aby výsledný model 
zachoval čo najviac informácií o tvare modelovanej plochy. 
Tým sa stane model efektívnejší – výrazne sa zvýšia jeho 
operačné možnosti a môžu sa dokonca vylepšiť jeho geo-
metrické vlastnosti (redukuje sa vplyv náhodných chýb).
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Obr. 1 Zlúčenie hrany metódou quadric error metrics simplification v rovine
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maximálneho počtu vrcholov zjednodušeného modelu je 
bez limitu. To znamená, že výsledný model môže mať v prí-
pade prekročenia dovolenej hodnoty vertikálnej chyby už 
pri prvej iterácii rovnaký počet vrcholov ako vstupný model.
     Metóda count je založená na iteratívnom vypúšťaní vrcho-
lov vstupného modelu po iteráciu, v ktorej má zjednodu-
šený model požadovaný, prípadne nižší počet vrcholov. Pri 
voľbe, ktoré vrcholy sa vypustia, sa neberie do úvahy ich 
vplyv na reprezentáciu tvaru modelovaného povrchu, ani na 
vertikálnu chybu povrchu na mieste vypusteného vrcholu.
   Obidve metódy majú aj voliteľný parameter prenosu 
povinných hrán (breaklines) zo vstupného do výsledného 
modelu. Pri predvolenom nastavení sa povinné hrany zo 
vstupného modelu do zjednodušeného modelu neprená-
šajú. Ak však používateľ tento parameter nastaví, tak 
vrcholy ležiace na povinných hranách sa bezo zvyšku pre-
nesú do výstupného modelu. Pri oboch metódach sa zo 
vstupného modelu prenášajú jeho hranice – v modeli tvo-
ria povinné hrany. Všetky vrcholy ležiace na okraji vstup-
ného modelu (tvoriace jeho konvexný obal) sa preto bezo 
zvyšku prenesú do výsledného modelu.
    Ďalšie dve testované metódy boli vyvinuté primárne 
pre oblasť počítačovej grafiky. Vzhľadom na ich vlastnosti, 
ktoré zabezpečujú veľmi dobré charakteristiky geometric-
kej presnosti zjednodušeného modelu, sú vhodné aj na 
použitie pri modelovaní georeliéfu. Ide o metódu quadric 
error metrics simplification predstavenú v práci [6] a me-
tódu memoryless simplification predstavenú v práci [7]. 
Obidve tieto metódy používajú na lokálnu zmenu geo-
metrie modelu pri jeho zjednodušovaní zlučovanie (kon-
trakciu) hrany. Pri kontrakcii hrany sú jej dva koncové 
body V  a V  zlúčené do nového vrcholu V. O poradí zlu-
čovania hrán rozhoduje algoritmom priradená váha hrany 
(zlúčenia hrany).
     Algoritmus metódy quadric error metrics simplification 
určuje váhu zlučovanej hrany na základe hodnoty sumy 
kvadratickej vzdialenosti nového vrcholu V k jednotlivým 
rovinám trojuholníkov s pôvodnými zlučovanými vrcholmi 
V  a V . Aby sa dala vypočítať váha hrany, ktorá definuje 
poradie zlučovania, je potrebné určiť, kde sa nový vrchol 
po kontrakcii hrany bude nachádzať. Je to miesto naj-
menšej kvadratickej vzdialenosti k rovinám trojuholníkov 
s vrcholmi zlučovanej hrany V  a V . Tieto roviny sa dotý-
kajú izopovrchu s určitou kvadratickou vzdialenosťou od 
nového vrcholu. Tento izopovrch má tvar kvadratickej 
plochy – elipsoidu, z toho názov quadric error metrics [6]. 
Príklad jedného kroku kontrakcie v rovine znázorňuje
obr. 1.
   Pri metóde memoryless simplification algoritmus po-
číta čiastkové zmeny objemu modelu pri kontrakcii hrany. 

   V prvej časti príspevku stručne predstavíme porovná-
vané metódy. Vzhľadom na uzavretosť proprietárneho rie-
šenia nie sú detaily použitých algoritmov nástroja deci-
mate TIN nodes známe, preto nie je možné podať ich 
podrobnejšiu charakteristiku. Naopak, detaily algoritmov 
referenčných metód sú podrobne popísané v odkazo-
vaných prácach. My sme sa preto obmedzili iba na ich 
hlavné črty. V ďalšej časti prezentujeme vykonaný experi-
ment vytvorenia zjednodušených modelov v rôznych 
úrovniach detailu, ich porovnanie a dosiahnuté výsledky. 
Výsledky dokumentujú grafické zobrazenia vybraných 
vytvorených modelov pre jednu úroveň detailu a tabuľka 
s vypočítanými štatistickými ukazovateľmi odchýlok nor-
mál trojuholníkov v jednotlivých modeloch.

           Charakteristika porovnávaných metód

V experimente sme porovnávali štyri metódy, ktoré zjedno-
dušujú polyedrický model založený na rovinnej triangu-
lácii a ktorých výstupom je model pozostávajúci z reduko-
vaného počtu elementov – vrcholov, hrán a trojuholníkov.
     Testovaný produkt ArcGIS Desktop 10 podporuje (v mo-
dule 3D Analyst, v nástroji decimate TIN nodes) podľa [4] 
dve metódy zjednodušovania modelov založených na troj-
uholníkovej sieti, a to ztolerance a count. Postup práce pri 
oboch metódach je popísaný veľmi stručne iba v dvoch 
zdrojoch [4], [5].
     Zjednodušovacia metóda ztolerance je založená na algo-
ritme, ktorý iteratívne redukuje počet vrcholov modelu. 
Algoritmus je ukončený, ak vertikálna chyba ktoréhokoľ-
vek vrcholu vstupného modelu presiahne povolenú maxi-
málnu hodnotu. Vertikálna chyba je počítaná pre každý 
vrchol vstupného modelu ako rozdiel hodnoty jeho výšky 
a hodnoty výšky na jeho horizontálnej polohe v zjednodu-
šenom modeli získanej lineárnou interpoláciou. Okrem nasta-
stavenia maximálnej prípustnej hodnoty vertikálnej chyby tá-
to metóda podporuje aj voliteľný parameter maximálneho 
počtu vrcholov výsledného modelu. Ak výsledok iterácie 
spĺňa podmienku maximálneho počtu vrcholov, je algorit-
mus ukončený bez ohľadu na skutočnosť, že ďalšie iterácie 
mohli počet vrcholov výsledného modelu ešte v rámci do-
držania maximálnej dovolenej vertikálnej chyby znížiť. Ak 
nie je možné splniť podmienku maximálnej prípustnej hod-
noty vertikálnej chyby a maximálneho počtu vrcholov vý-
sledného modelu súčasne, tak metóda ztolerance primárne 
použije parameter maximálneho počtu vrcholov výsledného 
modelu a vráti varovanie, že maximálna prípustná hodnota 
vertikálnej chyby nebola dodržaná. Prednastavená hodnota

Feciskanin, R.–Iring, M.: Porovnanie zjednodušovania…
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Obr. 2 Zlúčenie hrany metódou memoryless simplification

Obr. 3 Tvar etalónovej plochy
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           Hodnotenie presnosti vytvorených modelov

Táto časť príspevku prezentuje vykonaný experiment. Po-
pisuje jeho postup, metodiku, dosiahnuté výsledky a inter-
pretuje ich.

  3.1   Vstupy

Jednotlivé metódy sme testovali na modeloch plochy defi-
novanej matematickou funkciou dvoch premenných. Vlast-
nosti tejto plochy boli volené tak, aby sa tvarom blížila 
reálnemu tvaru topografickej plochy georeliéfu (obr. 3).

Túto charakteristiku používa na určenie váhy hrany. Výslednú 
hodnotu tvorí suma objemov štvorstenov, ktoré vzniknú
z okolitých trojuholníkov posunom pôvodných vrcholov
V  a V  do nového vrcholu V (obr. 2). Minimalizácia funkcie 
na určenie váhy zlúčenia hrany, na rozdiel od predchádzajú-
cej metódy, nevedie k jednoznačnému určeniu polohy pre 
vrchol V po zlúčení hrany. Z geometrického hľadiska ide o 
prienik dvoch rovín. Doplňujúcou podmienkou, ktorá defi-
nuje potrebnú ďalšiu rovinu, je podmienka zachovania obje-
mu. V tomto prípade majú jednotlivé štvorsteny priradené 
znamienko – podľa toho, či ide o zväčšenie, alebo zmenše-
nie objemu modelu kontrakciou hrany. Táto podmienka 
zabezpečuje aj globálne zachovanie objemu modelu [7].

Feciskanin, R.–Iring, M.: Porovnanie zjednodušovania…
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nosť odvodenia hodnôt parciálnych derivácií má zásadný 
vplyv odchýlka normály roviny trojuholníka od normály 
modelovanej plochy v mieste ťažiska trojuholníka [8]. Preto 
sme pri hodnotení vytvorených modelov použili ako hod-
notiace kritérium práve veľkosť odchýlky normály.
     Pre každý trojuholník v trojuholníkovej sieti sme vypočí-
tali vektor normály jeho roviny. Ten sme porovnali s vekto-
rom normály modelovanej plochy (vypočítaným na základe 
parciálnych derivácií predpísanej matematickej funkcie)
v mieste s rovnakou horizontálnou pozíciou ako ťažisko 
trojuholníka. Uhol medzi týmito normálovými vektormi 
predstavoval odchýlku. Sumárne hodnoty odchýlok normál 
trojuholníkov vo vytvorených modeloch prezentujeme zá-
kladnou popisnou štatistikou. Na ukážku usporiadania 
trojuholníkov a ich odchýlok vo vytvorených zjednoduše-
ných modeloch sme graficky znázornili modely s počtom 
vrcholov 1 000 (obr. 4).

  3.4   Výsledky

Zásadné rozdiely v zjednodušených modeloch vytvore-
ných rôznymi metódami sú zrejmé na prvý pohľad. Líši sa 
priestorové rozmiestnenie zachovaných vrcholových bo-
dov trojuholníkov, čo do veľkej miery ovplyvňuje aj tvar 
trojuholníkov. 
      Trojuholníkové siete vytvorené metódami quadric error 
metrics simplification a memoryless simplification sa zreteľne 
prispôsobujú tvaru modelovanej plochy – lokálna hustota 
vrcholov trojuholníkov zodpovedá miere zmeny tvaru plo-
chy v danom mieste, tvarové usporiadanie trojuholníkov 
vo veľkej miere rešpektuje smer maximálneho zakrivenia 
plochy. Tvary trojuholníkových sietí pri týchto metódach 
majú veľkú mieru podobnosti (obr. 4 c, 4 d). 
    Naproti tomu trojuholníkové siete v modeloch vytvore-
ných nástrojom decimate TIN nodes majú špecifické tvary, 
ovplyvnené vo väčšej miere správaním sa použitého algo-
ritmu. Metóda ztolerance nevypúšťa vrcholy, ktoré tvoria 
konvexný obal. Vďaka tomu sú na okraji plochy vrcholy vý-
razne hustejšie, čo spôsobuje, že v centrálnej časti územia 
(práve tam, kde je záujmová časť) je model menej po-
drobný (obr. 4 b). Táto skutočnosť je zrejmá aj z tab. 1,
kde je počet hodnotených trojuholníkov nezasahujúcich 
k okraju plochy pri tejto metóde najmenší. Napriek prokla-
movanému zachovaniu okrajových vrcholov výsledky uká-
zali, že metóda count okrajové vrcholy pri zjednodušo-
vaní vypúšťa. To môžeme hodnotiť pozitívne, negatívom 
je však nepravdivosť dokumentácie. Pri metóde count je 
výsledná trojuholníková sieť výrazne negatívne ovplyv-
nená zhlukmi vrcholových bodov. Rozmiestnenie vrcho-
lových bodov trojuholníkov v zjednodušených modeloch 
vytvorených touto metódou preto nie je podmienené tva-
rom plochy, ale nedostatkami algoritmu (obr. 4 a).
     Numerické hodnoty odchýlok normál trojuholníkov od 
normál modelovanej plochy v miestach ťažísk trojuholní-
kov ukazujú výrazný rozdiel v presnosti metód v nástroji 
decimate TIN nodes voči testovaným referenčným metó-
dam. Presnosť modelov vytvorených v hodnotenom pro-
prietárnom riešení je výrazne nižšia.
     Metóda count dosahuje lepšie výsledné hodnoty me-
diánu ako metóda ztolerance, čo je spôsobené tým, že 
obsahuje množstvo veľmi malých trojuholníkov pri zhlu-
koch vrcholov, ktoré majú minimálne odchýlky. Svojim 
počtom dokázali pozitívne ovplyvniť tento ukazovateľ, ich 
podiel na ploche celkového modelu je však zanedbateľný, 
preto toto hodnotenie nie je smerodajné. Pri aritmetickom

     Na hodnotenie sme použili matematicky definovanú plo-
chu, aby sme mohli vypočítať exaktné hodnoty parciálnych 
derivácií a z nich hodnoty morfometrických veličín. Vypo-
čítané odchýlky na modeloch tak predstavujú skutočné 
odchýlky modelov bez iných vplyvov. Rovnica plochy je 
uvedená v [8], s. 102.
      Vstupom pre metódy zjednodušovania bol polyedrický 
model založený na rovinnej Delaunayovej triangulácii bo-
dového poľa pozostávajúceho zo 68 121 bodov. Každý bod 
sa v rovine (x, y) nachádzal v okolí uzla pravidelnej mriežky 
(do vzdialenosti 2 m). Rozostup uzlov pravidelnej mriežky 
bol 5 m. Tým bolo zabezpečené, že vstupom bolo nepra-
videlné bodové pole, avšak rovnomerne rozmiestnené po 
celej modelovanej ploche. Výška (súradnica z) vstupných 
bodov bola vypočítaná na základe zvolenej matematickej 
funkcie, všetky body tak ležali presne na modelovanej plo-
che a neboli zaťažené žiadnou vertikálnou chybou.

  3.2   Vytvorenie modelov

Každým z testovaných postupov zjednodušovania sme vy-
tvorili modely v štyroch rozdielnych úrovniach detailu. Jed-
notlivé úrovne sa líšili počtom elementov – vrcholov, hrán 
a trojuholníkov v modeli. Spoločným parametrom, ktorý 
ovplyvňoval mieru zjednodušenia vo všetkých metódach, 
bol výsledný počet vrcholov, preto sme na základe neho defi-
novali úrovne detailu. Zvolili sme hodnoty 5 000, 1 000, 250 
a 100 vrcholov trojuholníkov. Kým hodnoty 5 000 a 1 000 
predstavujú reálne použitie postupov zjednodušovania, 
hodnoty 250 a 100 s výraznou mierou zjednodušenia sú 
skôr ukážkou schopností použitých algoritmov. Okrajové 
trojuholníky, ktoré negatívne ovplyvňujú hodnotenie pres-
nosti, neboli do hodnotenia zahrnuté. Každá z metód pri-
stupovala rozdielne k zjednodušeniu tvaru plochy na jej 
okraji, preto sa vo výsledku počet trojuholníkov, ktoré sme 
hodnotili, líšil (najmä pri najmenej podrobných mode-
loch). Pri hodnotení tak bolo treba brať do úvahy aj tento 
faktor.
     Metóda ztolerance si vyžadovala aplikáciu iteratívneho 
prístupu pri tvorbe výstupných modelov. Hodnota para-
metra počtu vrcholov výstupného modelu bola konštantná 
pre každú iteráciu a hodnota maximálnej dovolenej verti-
kálnej chyby sa menila od hodnoty 0 – o hodnotu +1 m 
pre výstupy s počtom vrcholov 100 a 250 a o hodnotu 
+0,1 m pre výstupy s počtom vrcholov 1 000 a 5 000. Za 
finálnu verziu výsledného modelu sme potom považovali 
výsledok tej iterácie, ktorý spĺňal nastavené hodnoty para-
metrov počtu vrcholov a hodnotu maximálnej prípustnej 
vertikálnej chyby. Pri metóde count bol nastavený iba para-
meter požadovaného počtu vrcholov výstupného zjedno-
dušeného modelu.
     Metódy quadric error metrics simplification a memoryless 
simplification okrem požadovaného výsledného počtu 
vrcholov nevyžadovali špeciálne nastavenie. Pri obidvoch 
metódach je možnosť ovplyvniť váhu pre zachovanie 
vrcholov na okraji územia, my sme však použili predvo-
lené neutrálne nastavenia.

  3.3   Spôsob porovnania

Hlavná požiadavka kladená na model pri modelovaní geo-
reliéfu je jeho geometrická vernosť so zabezpečením do-
statočne presného odvodenia hodnôt parciálnych deri-
vácií na výpočet hodnôt morfometrických veličín. Na pres-

Feciskanin, R.–Iring, M.: Porovnanie zjednodušovania…



Obr. 4 Zjednodušené modely s počtom vrcholov 1 000 – odchýlky normál trojuholníkov

a) metóda count

b) metóda ztolerance

c) metóda quadric error metrics simplification

d) metóda memoryless simplification
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Tab. 1 Odchýlky normály trojuholníkov vo vytvorených modeloch

počet
vrcholov

100

250

1 000

5 000

68 121

   minimum [°]

0,0466

1,7356

0,2823

0,2449

0,0466

0,6307

0,1074

0,0398

0,0256

0,0268

0,0083

0,0140

0,0014

0,0037

0,0059

0,0029

0,0010

metóda

count

ztolerance

quadric error metrics

memoryless

count

ztolerance

quadric error metrics

memoryless

count

ztolerance

quadric error metrics

memoryless

count

ztolerance

quadric error metrics

memoryless

vstup

   maximum [°]

24,7599

17,3294

18,1678

25,6998

25,5039

14,8638

35,5817

79,1859

25,6196

15,0645

34,2160

7,8448

18,4691

9,5165

10,8062

8,8279

2,4676

   medián [°]

4,9453

7,1812

2,4195

2,2343

3,2385

3,8796

2,0264

1,6281

1,6554

1,9544

1,0697

0,8527

0,6764

0,8377

0,5384

0,4401

0,1925

   priemer [°]

6,2050

7,4044

3,5920

3,2760

4,5235

4,4046

2,6579

2,3493

2,6532

2,2585

1,3594

1,1090

1,0620

0,9639

0,6317

0,5319

0,2418

   počet
trojuholníkov

120

29

96

81

341

164

297

288

1 535

1 071

1 395

1 383

8 225

6 644

7 443

7 588

114 111
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množstvo informácií o tvare modelovanej plochy a vytvo-
riť usporiadanie trojuholníkov, ktoré svojim tvarom rešpek-
tujú jej tvar a tým minimalizujú vznikajúce odchýlky. Vý- 
sledky zjednodušenia ukázali, že nástroj decimate TIN nodes 
používa veľmi jednoduché algoritmy, ktorých presnosť je 
v porovnaní s ďalšími testovanými algoritmami nízka. To 
je vzhľadom na cenu tohto riešenia prekvapujúce.
     Naopak, dosiahnuté výsledky metód z oblasti počítačo-
vej grafiky preukázali ich kvalitu a potvrdili hodnotenie D. 
Luebkeho v práci [9], kde boli zjednodušovacie metódy v 
počítačovej grafike označené ako prepracované. Najmä 
metóda memoryless simplification presvedčila, že aj napriek 
výraznému zjednodušeniu modelu plochy (5 000 vrcho-
lov predstavuje len 7,3 % zo vstupných vrcholov) sa dá 
vhodným usporiadaním trojuholníkov zabezpečiť veľmi 
dobrá presnosť.
      Vzhľadom na prezentované výsledky pri spracovaní po-
drobných výškových dát na získanie efektívneho modelu ne-
odporúčame použitie nástrojov riešenia ArcGIS 3D Analyst. 
Experiment potvrdil, podobne ako ďalšie analýzy, že me-
tóda memoryless simplification najlepšie zachováva pri 
zjednodušovaní geometrické vlastnosti modelovanej plo-
chy. Preto je práve táto metóda najvhodnejšia na spraco-
vanie podrobných výškových dát a vytvorenie optimalizo-
vanej trojuholníkovej siete.
     V príspevku boli prezentované postup a výsledky hod-
notenia kvality modelov vytvorených vybranými algorit-
mami na zjednodušovanie tvaru plochy. Dosiahnuté vý-
sledky hodnotenia kvality modelov sú však bez ich vyká-
zania a publikácie formou štandardnej katalógovej sie-
ťovej služby – CSW (Catalog Service for Web) tvorcom 
modelov pre ich potenciálnych používateľov nedostupné. 
Tejto problematike sa preto budeme podrobne venovať
v nadväzujúcom príspevku.

Príspevok vznikol s podporou grantu APVV-0326-11.

priemere je tento vplyv menší. Aj vzhľadom na vysoké hod-
noty maximálnej odchýlky môžeme hodnotiť túto metódu 
ako najmenej presnú.
    Metóda ztolerance sa svojou presnosťou o niečo viac blíži
k referenčným metódam. Dosahuje významne lepšie cha-
rakteristiky pri maximálnych hodnotách odchýlok, čo pozi-
tívne ovplyvňuje hodnotu aritmetického priemeru odchýlok. 
      Z porovnania referenčných metód vyplynulo, že najpres-
nejšou z testovaných metód bola metóda memoryless 
simplification, čo zodpovedá aj výsledkom obdobného 
testovania v [2] a testovania založeného na inej metodike 
v [1]. Táto metóda dosahuje najlepšie výsledky vo všet-
kých sumárnych ukazovateľoch. Nedominuje jedine pri 
hodnotách maximálnej odchýlky v trojuholníkovej sieti. 
Výraznú maximálnu odchýlku môžeme zaznamenať pri 
sieti s 250 vrcholmi (79,1859°), kde je to však len výnimka 
jedného nevhodného veľmi úzkeho trojuholníka. Na po-
rovnanie – druhý najhorší trojuholník mal odchýlku nor-
mály 11,0922°.
    Celkovo v sumárnych štatistikách vykazujú metódy ná-
stroja decimate TIN nodes približne dvojnásobne horšie 
výsledky ako najpresnejšia z metód memoryless simplifi-
cation. Pri výraznejšom zjednodušení modelov je nepres-
nosť vyjadrená absolútnymi číslami zreteľnejšia. Keď si 
uvedomíme mieru zníženia presnosti oproti vstupnému 
modelu, ktorý je tiež zasiahnutý chybou, tak je rozdiel naj-
výraznejší práve pri najpodrobnejšom modeli s počtom 
vrcholov 5 000.

           Záver

Vykonané porovnanie ukázalo značné zaostávanie v pres-
nosti modelov vytvorených nástrojmi proprietárneho rie-
šenia ArcGIS 3D Analyst. Použité metódy nevedia zúročiť 
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ČVUT v Praze

Abstrakt

Od roku 2003 vyhotovují Zeměměřický úřad a Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad ve vzájemné spolupráci Ortofoto 
ČR určené pro zabezpečení obrany státu a integrovaného krizového řízení a pro podporu civilních úkolů orgánů státní správy
a územní samosprávy ČR. Jde o periodicky aktualizovanou sadu digitálních barevných ortofot pokrývajících celé území státu.
V průběhu minulých let se několikrát modifikovala technologie zpracování i parametry produktu. Nejvýznamnější změny nastaly 
v roce 2010 – letecké měřické snímkování analogovou komorou na film bylo nahrazeno záznamem rastrových obrazových dat 
digitální kamerou a pro ortogonalizaci leteckých měřických snímků se začal používat přesný digitální model reliéfu vytvořený z dat 
leteckého laserového skenování. Článek navazuje na analýzy přesnosti Ortofota ČR prováděné v letech 2006 až 2009 na Západo-
české univerzitě v Plzni a přináší první výsledky průzkumu absolutní přesnosti Ortofota ČR vyhotoveného v letech 2010 a 2011.

Absolute Position Accuracy of the Orthophoto CR Produced from Digital Aerial Photographs

Summary

Since 2003 the Orthophoto CR has been produced in co-operation of the Land Survey Office and the Military Geographical and 
Hydrometeorological Office. The Orthophoto CR serves for ensuring state defence and  integrated crisis management, as well 
as for civilian tasks support of state and local administrations of the Czech Republic. The product represents a periodically 
updated set of digital colour orthophotos covering the whole area of the state. Within past years some changes of technology 
and technical parameters have occurred. The most significant changeover arose in 2010. Analogue aerial photography was 
replaced by image data recording with help of digital aerial camera and more precise digital terrain model from airborne laser 
scanning data has been used for orthorectification. The article follows up the orthophoto accuracy analyses realized at the 
University of West Bohemia in Plzen during 2006–2009. First results of the absolute positional accuracy of the Orthophoto CR 
produced within the years 2010–2011 are presented.

Keywords: orthoimagery, Czech Republic, digital aerial camera, accuracy analysis

Absolutní polohová přesnost Ortofota ČR
vyhotoveného z digitálních leteckých
měřických snímků
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kého odboru Zeměměřického úřadu (ZÚ) v Pardubicích (2/3 
území, jižní část) a Vojenský geografický a hydrometeorolo-
gický úřad (VGHMÚř) v Dobrušce (1/3 území, severní část). 
Pořízené LMS se používají především pro tvorbu periodic-
kého ortofotografického zobrazení území ČR (produktu Orto-
foto ČR) a také pro stereofotogrammetrické vyhodnocení 
změn a zpřesnění vybraných prvků a vrstevnicového mo-
delu výškopisu Základní báze geografických dat (ZABAGED®). 
V průběhu realizace periodického snímkování se několikrát 
změnily parametry snímkování i Ortofota ČR (viz tab. 1).

  LITERATÚRA:

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

           Úvod

Od roku 2003 vypisuje každým rokem Český úřad zeměmě-
řický a katastrální (ČÚZK) veřejnou soutěž na letecké měřické 
snímkování jednoho ze tří pásem   (Východ, Střed, Západ) úze-
mí České republiky (ČR), viz obr. 1. Letecké měřické snímky 
(LMS) zpracovává fotogrammetrické pracoviště zeměměřic-

Feciskanin, R.–Iring, M.: Porovnanie zjednodušovania…

1)    Od roku 2012 už jenom dvou pásem (Východ, Západ), vzhledem na přechod na dvouroční
        periodu leteckého měřického snímkování.

1)



Západ Střed

Východ
2011
2008
2005

2010
2007
2004

2009
2006
2003

Západ

Východ
2013

2012

Obr. 1 Přehledy pásem periodického leteckého měřického snímkování ČR

Tab. 1 Vývoj parametrů leteckého měřického snímkování celého území státu pro tvorbu Ortofota ČR

období

2003–2008

2009

2010–2011

od 2012

kamera
 

analogová

analogová

digitální

digitální

   délka periody
  snímkování

3 roky

3 roky

3 roky

2 roky

   měřítko
 snímkování

1 : 23 000

1 : 18 000

1 : 32 000

1 : 32 000

   velikost pixelu
  ortofota [m]

0,5

0,25

0,25

0,25

   radiometrické rozlišení
ortofot

3 x 8 bitů (RGB)

3 x 8 bitů (RGB)

3 x 8 bitů (RGB)

3 x 8 bitů (RGB)
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digitální automatické aerotriangulace), dále parametry 
leteckého měřického snímkování a také přesnost digitál-
ního modelu reliéfu použitého při ortogonalizaci LMS. 
Všechny uvedené faktory doznaly v roce 2010 významné 
změny. Proto bylo žádoucí provést obsáhlý průzkum, je-
hož výsledkem je reálný odhad absolutní polohové přes-
nosti Ortofota ČR vytvořeného v letech 2010 a 2011 v pás-
mech Střed a Západ.

           Postup tvorby Ortofota ČR od roku 2010

  2.1   Digitální letecké snímkování s kamerami
         Vexcel UltraCam

Od roku 2010 dodávají ZÚ specializované firmy digitální 
LMS pořízené kamerami typu Vexcel UltraCam X (počet 
obrazových prvků 136 megapixelů) a Vexcel UltraCam Xp 
(196 megapixelů). Vysokého geometrického rozlišení v pan-
chromatickém pásmu dosahují kamery UltraCam pomocí 
skládání devíti subobrazů. Během softwarového zpraco-
vání obrazových záznamů se jednotlivé subobrazy trans-
formují do výsledného snímku pomocí spojovacích bodů 
automaticky vyhledávaných v překrytových oblastech. 
Zpracovatelský software UltraMap používá k vyhledávání 
spojovacích bodů algoritmus cross correlation s přesností 
0,1 pixelu. V průběhu primárního zpracování obrazu LMS 
jsou pomocí parametrů z kalibračního protokolu kamery 
odstraněny distorze objektivů kamery i lokální geomet-
rické anomálie obrazu.
     Určení prvků vnitřní orientace jednotlivých kamer pro-
vádí firma Vexcel laboratorně pomocí snímkování prosto-
rového kalibračního pole. Všechny prvky (ohnisková vzdá-

    Ortofoto ČR georeferencované do souřadnicového sys-
tému S-JTSK je distribuováno ZÚ v kladu mapových listů 
Státní mapy 1 : 5 000. Jeho hlavními uživateli jsou orgány 
ČÚZK a Ministerstva obrany, kde je Ortofoto ČR využíváno 
jako základní zdroj pro aktualizaci resortních databází geo-
grafických informací a aktualizaci a tvorbu státních mapo-
vých děl [1]. Dalšími uživateli jsou zejména Ministerstvo 
zemědělství (podklad pro vyhodnocení základních pro-
dukčních celků v informačním systému pro evidenci vy-
užití zemědělské půdy LPIS, využití v lesnictví a vodohos-
podářství), Ministerstvo životního prostředí (evidence záj-
mových prvků ochrany přírody v geografických informač-
ních systémech) či krajské i obecní orgány územní samo-
správy (významný podklad pro územní plánování a pro-
jektování). Od roku 2009 je Ortofoto ČR definováno jako 
jeden ze základních geografických produktů ČR publiko-
vaných podle pravidel INSPIRE v rámci evropské geogra-
fické infrastruktury.
    Pro celou řadu aplikací ortofota je jeho absolutní polo-
hová přesnost klíčová. Za všechny lze jmenovat následu-
jící příklady:
•  detekce hrubých a systematických chyb katastrálních
    map pomocí překrytí jejich kresby s ortofotem (to platí
    především pro katastrální mapy digitalizované, u nichž
     hrozí systematický posun celých bloků parcel),
•  použití ortofota jako podkladu při projektování kom-
       plexních pozemkových úprav,
•   využití jako jedné z vrstev Digitální mapy veřejné správy,
•   podklad pro digitální zpracování územního plánu obce,
•  vrstva specializovaných geografických informačních sys-
   témů, které využívají stavební úřady, integrovaný zá-
     chranný systém aj.
    Největší vliv na absolutní polohovou přesnost ortofota 
má kvalita georeferencování LMS (volba počtu a rozložení 
vlícovacích bodů, výpočet prvků vnější orientace v rámci

Švec, Z.: Absolutní polohová přesnost Ortofota ČR…



δr [m]= ΔH [m]  . tg        ,
2
α

3.

Body měřené technologií GNSS (metodou RTK) se střední 
souřadnicovou chybou m   < 0,14 m použité v [5] (paty 
sloupů elektrického vedení, středy melioračních šachet, 
rohy budov apod.). Přesnost všech převzatých bodů 
byla charakterizována uvedenou m   , vzhledem k po-
užité technologii však lze předpokládat m    ≈ 0,02 m. To 
samé platí i u dalších bodů zaměřených technologií 
GNSS. Body jsou rozmístěny v 10 katastrálních územích 
v pásmech Střed a Západ. Z původních 323 bodů zamě-
řených v roce 2006 bylo vyhodnoceno 240.
Trigonometrické a zhušťovací body signalizované bí-
lými kříži, původně použité jako výchozí vlícovací nebo 
kontrolní body při výpočtu AAT. Kontrolní body tvoří 
cca 10 % bodů, což platí i u ostatních souborů bodů 
použitých při AAT. Body rovnoměrně pokrývají jižní 2/3 
území pásem Střed (375 bodů) a Západ (292 bodů).
Signalizované body nově zaměřené technologií GNSS 
se střední souřadnicovou chybou m  < 0,14 m, pů-
vodně použité jako výchozí vlícovací nebo kontrolní 
body při výpočtu AAT. Zaměřeno bylo 95 bodů ve 
střední části pásma Západ.
Přirozeně identifikovatelné body (vodorovné dopravní 
značení, rozhraní povrchů komunikací apod.), nově 
zaměřené technologií GNSS se střední souřadnicovou 
chybou m   < 0,14 m, původně použité jako výchozí 
vlícovací nebo kontrolní body pro AAT. Zaměřeno bylo 
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Jejich velikost lze určit pomocí rovnice

(1)

kde ΔH je absolutní výšková chyba DMR a α maximální 
zorný úhel kamery. Při maximálním zorném úhlu kamer 
UltraCam X a UltraCam Xp = 63,6° může posun v rohu orto-
gonalizovaného snímku dosáhnout hodnoty 0,62 ΔH. Vzhle-
dem k 60% podélnému a 25% příčnému překrytu LMS lze 
pro výslednou mozaiku ortofot používat pouze střední 
části snímků, konkrétně cca 40 % ve směru letu a 75 % na-
příč směru letu. Maximální zbytkový radiální posun v takto 
vymezené části snímku pak dosáhne hodnoty 0,41 ΔH.

           Průzkum absolutní polohové přesnosti
           Ortofota ČR z let 2010 a 2011

Absolutní polohová přesnost ortofota vyjadřuje souhrnné 
působení jeho systematických a náhodných chyb. Její hod-
noty jsou získávány z rozdílů souřadnic kontrolních bodů 
zaměřených geodeticky s vysokou přesností (tyto souřad-
nice jsou považovány za „správné“) a souřadnic identic-
kých bodů na ortofotu získaných pointací kurzorem na geo-
referencovaném ortofotu.

  3.1   Výběr kontrolních bodů

K získání věrohodných výsledků byly použity kontrolní 
body z několika zdrojů:
•  Body se střední souřadnicovou chybou m   < 0,14 m
     vybrané pomocí superpozice digitální katastrální mapy
   a ortofota ze čtyř katastrálních území ve městě Plzeň
     (jednalo se především o rohy budov) použité v [4]. Z pů-
   vodních 451 bodů jich bylo vyhodnoceno 301 (z dů-
   vodu jiné konfigurace snímků – na snímcích z roku
   2011 byly některé kontrolní body použité v roce 2008
     zakryté).
•

•

•

•

lenost, poloha hlavního snímkového bodu, průběh distorze 
objektivu) jsou stanoveny se směrodatnou odchylkou 2 μm. 
Pro zaručení správných prvků vnitřní orientace je vyžado-
vána kalibrace stará maximálně jeden rok. Při dodržení 
předepsaného postupu zpracování geometrická kvalita 
dodávaných LMS prakticky neovlivňuje přesnost ortofota.

  2.2   Georeferencování LMS

Georeferencování LMS spočívá v určení jejich prvků vnější 
orientace (PVO) v okamžiku jejich pořízení [2]. Pro každý 
snímek jsou tyto prvky tvořeny třemi souřadnicemi projek-
čního centra (X , Y , H ) v polohovém a výškovém refe-
renčním systému (v našem případě se používá S-JTSK a výš-
kový systém Bpv) a třemi úhlovými prvky rotace snímku
(ω, φ, κ) vztaženými k osám těchto systémů. Od doby hro-
madného rozšíření používání aparatur globálního navi-
gačního družicového systému (GNSS) a inerciálních měří-
cích jednotek (IMU), které během snímkového letu zazna-
menávají přibližné PVO, se ve fotogrammetrii používají 
následující technologické postupy:
a) přímé georeferencování – použití PVO z aparatur GNSS/IMU
   – tato metoda je nejméně přesná, kromě náhodných
   chyb se ve výsledcích fotogrammetrického vyhodno-
   cení mohou vyskytovat i značné chyby systematické,
b) výpočet digitální automatické aerotriangulace (AAT)
      s minimálním počtem výchozích vlícovacích bodů – tento
   postup sice přináší zpřesnění výsledků měření palub-
     ními aparaturami, avšak neumožňuje odstranění syste-
   matických chyb a kontrolu dosažené absolutní přes-
     nosti PVO,
c) výpočet AAT s optimálním množstvím výchozích vlí-
   covacích bodů ve vhodné konfiguraci (minimálně 1
    bod na 40 km2), kdy některé vlícovací body nejsou
   zařazeny do výpočtu AAT, ale slouží k objektivní kon-
   trole dosahované absolutní polohové přesnosti v pří-
     slušném bloku AAT.
     Při georeferencování LMS pro tvorbu produktu Ortofoto 
ČR je zásadně používán postup c) zaručující nejvyšší přes-
nost a kontrolu určení PVO. Pro výpočet AAT ve standard-
ním bloku o rozměrech 40 x 50 km je využíváno 50 výcho-
zích vlícovacích bodů.

  2.3   Ortogonalizace LMS

Středový průmět leteckého snímku způsobuje radiální 
posuny v obraze, které závisejí na převýšení zobrazeného 
bodu vůči střední srovnávací rovině, na měřítku snímku
a radiální vzdálenosti od středu snímku. K získání geo-
metricky správné polohy pixelu je nutno změnit středo-
vý průmět na ortogonální výpočtem nové polohy všech 
pixelů obrazu LMS na základě znalosti jejich PVO a výšky 
nad srovnávací rovinou. Tyto výšky poskytuje vhodný, 
dostatečně přesný digitální model reliéfu (DMR) příslušné 
lokality.
      Od roku 2010 používá ZÚ a VGHMÚř pro ortogonalizaci 
LMS nově vytvořený DMR ČR 4. generace (DMR 4G) vytvo-
řený z dat leteckého laserového skenování. Technologie 
výroby a charakteristiky přesnosti modelu jsou podrobně 
popsány v [3]. Kontrolním měřením v terénu byla zjištěna 
úplná střední výšková chyba modelu m   0,07 m až 0,34 m,
v závislosti na typu povrchu a půdního krytu.
     Maximální zbytkové radiální posuny způsobené nepřes-
ností DMR vznikají v rozích ortogonalizovaných snímků.
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Tab. 2 Zvýšení absolutní polohové přesnosti Ortofota ČR  při použití digitálního leteckého snímkování namísto analo-
             gového snímkování na film a následného skenování snímků (výsledky zkoušek v lokalitě Plzeň, 2008 a 2011)

záznam obrazových dat
 měřítko snímkování /rok 
rozměr pixelu na snímku

LMS na barevný film
1 : 16 650, 2008

skenováním  0,020 mm

Digitální LMS
1 : 33 000, 2011

přímý záznam  0,006 mm

počet
kontrolních bodů

732

301

c  
[ m ]

- 0,17

0,02

c  
[ m ]

0,08

0,07

m  
[ m ]

0,36

0,21

m  
[ m ]

0,33

0,24

m   
[ m ]

0,35

0,23

                               0,23 m = 0,9 pixelu

ΔY     
[ m ]

1,88

0,63

ΔX      
[ m ]

-1,67

0,89

Zmenšení střední souřadnicové chyby Ortofota ČR s rozlišením 0,25 m v území  o  34 %

Y X Y X XY max max

 Δp = √ ΔY  + ΔX    ,2 2

c  =          ,  c  =          ,Y

[ΔY]

n X

[ΔX]

n

m  =                    ,    m  =                     ,Y

[ΔY ΔY]

n√ [ΔX ΔX]

n√X

m   =                     ,                     XY

m  + m
2√ Y

2 2
X

σ  = √              ,   σ  = √              .Y m  – cY Y
2 2 m  – cX X

2 2

X

(4)
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úplných středních souřadnicových chyb m   a náhod-
ných chyb souřadnic σ  , σ   podle rovnic:

(2)

(3)

 (5)

  (6)

  3.4   Výsledky provedených analýz

Souřadnicové rozdíly ve všech kontrolních souborech, vy-
hodnocených autorem a jeho spolupracovníky v roce 2012, 
vykazovaly normální rozdělení. Z celkového počtu 541 kon-
trolních bodů, převzatých z diplomových prací [4] a [5] na 
Západočeské univerzitě v Plzni, překročily souřadnicové 
rozdíly hodnotu jeden metr pouze v jednom případě.
V žádné lokalitě nebyla zaznamenána výrazná systema-
tická chyba, hodnoty systematických chyb ve většině pří-
padů nepřesáhly 0,1 m. Při porovnání s rozbory přesnosti, 
provedenými ve stejných lokalitách v minulosti, došlo k vý-
raznému zmenšení úplné střední souřadnicové chyby Orto-
fota ČR z digitálních LMS s rozlišením 0,25 m v území, a to 
o 34 % oproti zkušebnímu ortofotu s rozlišením 0,25 m
z testovací lokality Plzeň snímkované na film v roce 2008 
(viz tab. 2).
    Tuto skutečnost potvrzuje tab. 3, shrnující výsledky 
testování absolutní polohové přesnosti Ortofota ČR vy-
hotoveného z digitálních LMS pořízených v letech 2010
a 2011 v 10 testovaných katastrálních územích. Z tabulky 
je zřejmé, že úplné střední souřadnicové chyby se pohy-
bují v rozmezí od 0,12 m (Libějice) do 0,39 m (Tchořovice). 
Průměrná hodnota úplné střední souřadnicové chyby do-
sahuje hodnoty 0,18 m, což odpovídá hodnotě 0,7 roz-
měru pixelu ortofota. Výrazně větší úplná střední souřad-
nicová chyba ortofota v prostoru Tchořovice zřejmě sou-
visí s volbou kontrolních bodů (zaměřené objekty byly 
obtížněji identifikovatelné).

     122 bodů rovnoměrně pokrývajících severní část pásma
     Západ.
    Při použití výchozích vlícovacích bodů pro analýzu přes-
nosti nelze mluvit o průzkumu absolutní polohové přes-
nosti. Tyto body již tvořily „kostru“ výpočtu AAT a proto se 
na nich projeví chyba z určení PVO jen minimálně. Vý-
sledky získané na těchto bodech lze chápat jako souhrn 
všech ostatních chyb, především pak vlivu nepřesnosti 
DMR. Výhoda jejich použití však spočívá především v tom, 
že rovnoměrně pokrývají všechny výpočetní bloky a (bez 
potřeby dodatečného měření v terénu) lze jejich analýzou 
získat všeobecnou informaci z celého zpracovávaného 
území.

  3.2   Vliv interpretability kontrolních bodů na
        ortofotu

Kvalita geometrické interpretace podrobných bodů je zá-
vislá zejména na rozlišení ortofot, tzn. na velikosti obra-
zového elementu (pixelu) v území na ostrosti obrazu LMS. 
Při vyhodnocení souřadnic podrobných bodů pointací 
kurzorem je lze rozdělit do čtyř kategorií [6]:
a)  jednoznačně identifikovatelné ve všech obdobích vhod-
     ných pro snímkování (střední chyba pointace m   ≈ 0,7
     pixelu),
b) dobře identifikovatelné ve většině období vhodných pro
     snímkování (m   ≈ 1,5 pixelu),
c) geometricky nejistě identifikovatelné, avšak na ortofotu
     viditelné (m   ≈ 3 pixely),
d) částečně nebo úplně zakryté, polohu lze odhadnout
     (m   ≈ 6 pixelů).
    Všechny kontrolní body vyjmenované v části 3.1 ná-
leží do kategorie a). V rámci uvedených kategorií ovlivňují 
přesnost pointace i další faktory (kontrast okolí, tvar 
objektů aj.). Všechny použité kontrolní body byly buď 
signalizovány, nebo zvoleny tak, že jejich identifikace na 
ortofotu byla geometricky jednoznačná. Proto lze v celém 
souboru kontrolních bodů předpokládat m   ≤ 0,7 pixelu, 
v případě Ortofota ČR tedy m   ≤ 0,18 m.

  3.3   Statistické zpracování

Na všech kontrolních bodech byly vypočítány souřadni-
cové rozdíly ΔY, ΔX (mezi hodnotami zjištěnými z ortofota 
a geodetickým měřením) a z nich vypočítány hodnoty chy-
bových vektorů Δp, hodnoty systematických chyb sou-
řadnic c , c , úplných středních chyb souřadnic m , m ,
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Tab. 3 Úplné výsledky ověření absolutní polohové přesnosti Ortofota ČR s rozměrem pixelu 0,25 m v území, vyhotove-
             ného z digitálních LMS pořízených kamerami Vexcel UltraCam X a Xp v letech 2010 a 2011

rok

2010

2011

  c  
  [ m ]

  - 0,07

    0,06

    0,11

    0,05

    0,04

    0,07

    0,03

  - 0,13

    0,16

    0,09

    c  
    [ m ]

    0,03

    0,02

  - 0,09

  - 0,12

  - 0,11

    0,08

  - 0,03

    0,04

  - 0,08

  - 0,09

    m  
    [ m ]

    0,14

    0,14

    0,19

    0,12

    0,12

    0,15

    0,10

    0,19

    0,24

    0,20

     m  
     [ m ]

     0,18

     0,09

     0,19

     0,18

     0,17

     0,20

     0,13

     0,14

     0,50

     0,16

     m   
     [ m ]

     0,16

          0,12     

     0,19

     0,16

     0,15

     0,17

     0,12

      0,17 

     0,39

     0,18

   ΔY     
   [ m ]

  - 0,32

    0,55

    0,43

    0,34

    0,24

    0,29

    0,26

  - 0,35

    0,79

    0,68

    ΔX      
    [ m ]

   - 0,37

    0,28

    0,44

  - 0,45

  - 0,40

    0,60

  - 0,36

    0,35

    1,81

  - 0,36

Y X Y X XY max maxlokalita 
k. ú. (okres)

Horusice (TA)

Libějice (TA)

Pořín (TA)

Nemyšl (TA)

Prudice (TA)

Řípec (TA)

Sudoměřice (TA)

Rojšín (CK)

Tchořovice (ST)

Střítež (CK)

     počet
        kontrolních bodů

     27

     37

     23

     25

     17

     30

     21

     19

     19

     22

Kontrolní body celkem                              240                         průměrné hodnoty         0,16              0,19        0,18 m = 0,7 pixelu (0,25 m v území)

Tab. 4 Zvýšení absolutní polohové přesnosti Ortofota ČR s rozměrem pixelu 0,25 m v území, jestliže při ortogonalizaci
            digitálních LMS byl použit přesnější DMR vyhotovený z dat leteckého laserového skenování (DMR 4G) na ploše
            2/3 pásma Střed ČR (19 tis. km  )

   c  
   [ m ]

   0,03

   0,03

     c  
    [ m ]

    0,01

    0,01

    m  
    [ m ]

    0,22

    0,22

     m  
     [ m ]

     0,32

     0,26

     m   
     [ m ]

     0,28

     0,24

   ΔY     
   [ m ]

  - 1,73

  - 1,38

    ΔX      
    [ m ]

   - 1,58

     1,28

Y X Y X XY max maxDMR použitý
k ortogonalizaci

ZABAGED® 10m GRID

DMR 4G (mříž 5x5 m)

     počet
        kontrolních bodů

     321

     375

   o 14 %Zmenšení střední souřadnicové chyby Ortofota ČR s rozlišením 0,25 m v území  
max. polohové
chyby o 20 %

2

4.
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signalizací nově zaměřené (převážně technologií GNSS). 
Tento poznatek vede k doporučení používat pro AAT před-
nostně uměle signalizované trigonometrické a zhušťovací 
body, jejichž absolutní polohu lze převzít z databáze polo-
hových bodových polí ČÚZK bez dalšího měření.

           Závěr

Letecké měřické snímkování velkoformátovými digitálními 
kamerami a  používání DMR 4G, vytvořeného z dat letec-
kého laserového skenování, nesporně přispěly k dalšímu 
zvýšení absolutní přesnosti Ortofota ČR (viz obr. 2). Střed-
ní souřadnicová chyba tohoto produktu se, v závislosti na 
lokalitě, pohybuje okolo 20 cm. Tato hodnota prakticky 
představuje limit absolutní polohové přesnosti ortofot. 
Pouhé další zvýšení rozlišení, tj. zmenšení rozměru pixelu, 
již nevede bez nákladných opatření ke zlepšení absolutní 
polohové přesnosti ortofota, ale pouze ke zlepšení interpre-
tability detailů.
     Vzhledem ke skutečnosti, že ambicí ZÚ zatím není pře-
chod na tvorbu tzv. věrného (true) ortofota, bude do bu-
doucna hlavním cílem udržení dosažené kvality Ortofota 
ČR, což vyžaduje:

   Do roku 2009 (včetně) se při ortogonalizaci LMS po-
užíval DMR ve formě 10metrové mříže výškových bodů 
odvozený z výškopisu ZABAGED®. Od roku 2010 je již po-
užíván přesnější DMR 4G ve formě 5metrové mříže od-
vozené z dat leteckého laserového skenování. K určení 
míry jeho účinnosti při ortogonalizaci digitálních LMS bylo 
provedeno dvojí vyhodnocení více než 300 kontrolních 
bodů na snímcích v pásmu Střed ČR, ortogonalizova-
ných pomocí obou DMR. Výsledky analýzy jsou shrnuty 
v tab. 4. Údaje dokumentují zvýšení polohové přesnosti 
snímků ortogonalizovaných na DMR 4G o 14 %. Tento 
údaj však není zcela reprezentativní, protože se všechny 
vyhodnocované body nalézaly na dobře viditelných, při-
bližně rovinatých plochách vhodných pro stereofotogram-
metrické vyhodnocení. Ještě výraznější zlepšení lze před-
pokládat ve výškově členitých lokalitách a v terénu pokry-
tém souvislou vzrostlou vegetací, kde by se více projevily 
přednosti nového výškopisu zpracovaného s využitím le-
teckého laserového skenování.
    Výchozí vlícovací a kontrolní body použité pro AAT
v roce 2011 v pásmu Západ byly rozděleny do tří kategorií 
podle typu signalizace a způsobu jejich geodetického za-
měření. Body uměle signalizované bílými kříži (viz tab. 5) 
vykazují vyšší polohovou přesnost při nastavení kurzoru 
na georeferencované Ortofoto ČR než body s přirozenou
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Tab. 5 Porovnání polohové přesnosti 3 kategorií vlícovacích a kontrolních bodů pro AAT, zjištěné nastavením kurzoru
            na georeferencované Ortofoto ČR v pásmu Západ (2011)

   c  
   [ m ]

   
  0,00

  0,02

 -0,06

     c  
    [ m ]

    
   0,01

   

  0,04

  -0,05

    m  
    [ m ]

    

    0,13

    0,13

    0,17

     m  
     [ m ]

     
    0,13

    0,18

    0,16

     m   
     [ m ]

     

    0,13

    0,16

    0,17

   ΔY     
   [ m ]

  
    0,33

    0,35

    0,41

    ΔX      
    [ m ]

   

    0,35

    0,56

    0,41

Y X Y X XY max maxkategorie výchozích vlícovacích
a kontrolních bodů pro AAT      počet bodů

     321

     203

     122

a – pouze signalizované, převážně 
       trigonometrické body (TB)
       a zhušťovací body

b – kombinace signalizovaných,   
       převážně TB a nově zaměřených  
       vlícovacích bodů

c – pouze nesignalizované 
       a nově zaměřené
       vlícovací body

Obr. 2 Rozložení chybových vektorů na Ortofotu ČR v pásmu Západ 2011, získané interpolací těchto hodnot
na 509 kontrolních bodech (výchozí vlícovací a kontrolní body použité při AAT)
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Obr. 3 Přehledná mapa lokalit s kontrolními body pro ověření absolutní polohové přesnosti Ortofota ČR z let 2010–2012

katastrální území 2012
 
katastrální území 2010-2011

město Plzeň
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kových úprav. [Diplomová práce.] Plzeň 2007. Západočeská univerzita. Fa-
kulta aplikovaných věd. Dostupné z: http://www.gis.zcu.cz/studium/dp/2007/.
ŠÍMA, J.: O skutečné přesnosti ortofotomap. Geobusiness, 2012, č. 2, s. 34-39.

GaKO 59/101, 2013, číslo 2, str. 013

Geodetický a kartografický obzor
ročník 59/101, 2013, číslo 2 37

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

Do redakce došlo: 11. 7. 2012

Lektoroval:
Ing. Marek Fraštia, PhD.,

Stavebná fakulta STU v Bratislave

souřadnic jejich obrazů na ortofotu pointací kurzorem pro-
vedli nezávisle dva pracovníci ZÚ.
     Výsledky analýzy (viz tab. 6) vypovídají o velmi vysoké 
absolutní polohové přesnosti produktu ve východní polo-
lovině ČR a potvrzují výsledky dosažené předchozími roz-
bory přesnosti v pásmech Střed a Západ (viz tab. 2 a tab. 3). 
Vizuální odečítání souřadnic na ortofotu se subpixelovou 
přesností může být poměrně subjektivní záležitostí. Oba
operátoři však dosáhli velmi blízkých výsledků. Průměrný

•  dodávání přesnějších hodnot PVO, měřených během
    snímkových letů prokazatelně kalibrovanými aparatu-
     rami GNSS a IMU bez výskytu systematických chyb, 
•    použití optimálního počtu uměle signalizovaných výcho-
      zích vlícovacích bodů pro výpočet AAT (převážně vhod-
     ných bodů polohových bodových polí),
•   lokální aktualizace DMR použitého pro ortogonalizaci
    LMS, případně aplikace DMR 5. generace (po roce 2015).
   Pokud se do budoucna podaří udržet absolutní polo-
hovou přesnost tohoto produktu, bude na celém území 
ČR trvale k dispozici aktuální zdroj prostorových dat, který 
vyhoví převážné většině potřeb orgánů státní správy
a územní samosprávy ČR a umožní geografické zabezpe-
čení jejich úkolů.

  LITERATURA:

[1]

      Za účelem dalšího ověření absolutní polohové přesnosti 
Ortofota ČR bylo v listopadu 2012 zaměřeno pracovníky 
ZÚ 90 nových kontrolních bodů ve východní polovině ČR 
(viz obr. 3). Skupiny těchto bodů byly převážně voleny na 
zpevněných hlavních komunikacích (na vodorovném do-
pravním značení, např. na koncích čar parkovacích míst, ro-
zích značení přechodů pro chodce nebo průsečících bílých
čar ve tvaru X či T) a zaměřeny technologií GNSS - metodou 
RTK, se střední polohovou chybou m   < 0,04 m. Odečtení

Švec, Z.: Absolutní polohová přesnost Ortofota ČR…

Dodatek k článku Švec, Z.: Absolutní polohová přesnost Ortofota ČR
vyhotoveného z digitálních leteckých měřických snímků

XY

Dne 19. 1. 2013 dostala redakce GaKO dodatečné informace o dalším ověřování absolutní polohové přesnosti Ortofota ČR
od autora článku, které se zde rozhodla publikovat formou dodatku (číslování obrázků a tabulek navazuje na předcházející text). 



Tab. 6 Zkoušky absolutní polohové přesnosti Ortofota ČR provedené na 90 kontrol-
            ních bodech ve východní polovině ČR

   c  
   [ m ]

   0,02

   0,04

   0,03

     c  
    [ m ]

    - 0,04

    - 0,05

    - 0,05

    m  
    [ m ]

    0,23

    0,20

    0,22

     m  
     [ m ]

     0,27

     0,23

     0,25

     m   
     [ m ]

     0,25

     0,22

     0,24

   ΔY     
   [ m ]

  0,70

  0,48

    ΔX      
    [ m ]

    0,71

    0,53

Y X Y X XY max maxoperátor

1

2

průměr

Tab. 7 Porovnání absolutní polohové přesnosti Ortofota ČR na částech východní poloviny ČR s různými DMR použitými
            pro ortogonalizaci LMS

   c  
   [ m ]

   0,03

   0,05

     c  
    [ m ]

    0,04

  - 0,05

    m  
    [ m ]

    0,22

    0,11

     m  
     [ m ]

     0,26

     0,10

     m   
     [ m ]

     0,24

     0,11

   ΔY     
   [ m ]

    0,70

    0,20

    ΔX      
    [ m ]

     0,71

     0,25

Y X Y X XY max max DMR použitý
 k ortogonalizaci

ZABAGED® 10m GRID

DMR 4G (mříž 5x5 m)

     počet
        kontrolních bodů

     78

     12

   o 54 %Zmenšení střední souřadnicové chyby Ortofota ČR s rozlišením 0,25 m v území

Ohlédnutí za kongresem a výstavou 
INTERGEO 2012 v Německu
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ještě výraznější, než ukázalo porovnání ortofot vzniklých 
v pásmu Střed dvojí ortogonalizací s použitím obou DMR 
(zmenšení střední souřadnicové chyby Ortofota ČR o 14 %).

Ing. Zdeněk Švec,
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

(obr. 1). Bylo předvedeno více než 140 technických prezentací včetně od-
borných přednášek, jež se konaly v šesti sálech v různých odborných sekcích 
téměř nepřetržitě každý den kongresu. Jednací řečí byla většinou němčina, 
výjimečně angličtina. Po dobu výstav vycházel každý den informační 
bulletin DailyNews (www.intergeo.de/de/daily_news.html), který informo-
val o aktuálních akcích a zajímavostech.
    Ve výstavních halách zaujal především široký záběr současného trhu, 
prezentace a vývoj firemních novinek. Návštěvník byl uveden do světa ino-
vací softwaru, nových technických přístrojů, balíčků různých produktů a nabí-
dek služeb. Vedle tradičních měřických metod proniká do mapování nový 
trend – mobilní mapovací systémy (MMS), ze kterých profitují různé obory 
např. průmysl, veřejná správa, architektura, stavebnictví i služby.
    Rychle se též rozvíjí technologie sběru dat a vizualizace ve 3D inovova-
nými totálními stanicemi s integrovanými globálními navigačními satelit-
nímy systémy (GNSS). Z oblasti přijímačů GNSS byl na výstavě nově uveden 
systém Trimble R10, jenž představuje pokrok v nových technologiích a zej-
ména v miniaturizaci. Firma Leica nabízela malý, přesný, jen 2,6 kg vážící, 
bezkabelový GNSS Leica Viva GS08plus, který zaručuje měření s vysokou 
přesností. V oblasti produktů GNSS se začínají uplatňovat i nové firmy, u nás 
dosud neznámé, například americká firma DataGrid předvedla malý při-
jímač Colibri.
    Z oblasti laserového skenování zaujal stacionární skener Leica ScanStation
P20, který zaručuje snímání velkého rozsahu do 120 m s vysokou kvalitou 
bodů a detailů ve 3D, s rychlostí až 1 milion bodů/s. Mobilní systémy pro mě-
ření dopravních koridorů vystavovalo více firem. Německá firma 3D Mapping 
Solutions GmbH představila systém využívající vedle obecných barevných 
kamer též kamery pro snímání stupňů šedi či infračervené kamery při přes-

rozdíl mezi jimi odečtenými souřadnicemi činil 0,10 m
(= 0,4 pixelu).
   V pásmu Východ (viz obr. 1) dosud není k dispozici
DMR 4G, proto byl k ortogonalizaci LMS na tomto území 
použit dřívější DMR odvozený z výškopisu ZABAGED®. Roz-
díl v polohové přesnosti Ortofota ČR (viz tab. 7) je zde 

Ve dnech 9. – 11. 10. 2012 se konal v Německu, v hlavním městě Dolního 
Saska – Hannoveru, mezinárodní kongres spojený s jednou z největších svě-
tových výstav z oboru geodézie, geoinformatiky a managementu krajiny – 
INTERGEO. Hannover je známý z celé řady veletrhů a výstav, každoročně se 
zde pořádá například počítačový veletrh CeBIT.
   Kromě veletržní agentury HINTE GmbH, jako pořadatele výstavy, byli 
spolupořadateli kongresu Německý svaz geodetů (Deutscher Verein für 
Vermessungswesen – DVW), Německá kartografická společnost (Deutsche 
Gesellschaft für Kartographie – DGfK) a Výbor společenství evropských geo-
detů (Comité de Liaison des Géométres Européens – CLGE). V průběhu 
kongresu INTERGEO se pořádal také 60. německý den kartografů a 3. konfe-
rence evropských geodetů.
    Na výstavních plochách vystavovalo 520 firem, institucí a sdružení z 31 
zemí, přičemž se výstavy zúčastnilo na 16 000 návštěvníků z řad odborné 
veřejnosti celého světa. Z českých vystavovatelů byly zastoupeny firmy 
Geodis Brno, spol. s r. o., TopoL Software, s. r. o. a Atlas, spol. s. r. o. Nejčastěji 
byly prezentovány novinky ze světa laserového skenování a snímkování
v malých výškách, výstava však pokrývala celou škálu odborností od sběru dat, 
jejich zpracování a úprav až po praktické využití. Veletrh probíhal celkem na
28 000 m   výstavní plochy – ve třech velkých pavilonech i na venkovní ploše
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Obr. 1 Plocha před výstavními halami

Obr. 2 Mobilní systém od firmy Riegl

Obr. 3 Hexacopter firmy Aibotix
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       Témata doprovodných konferencí pokrývala nejrůznější oblasti, od legis-
lativního rámce INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe), 
přes e-Government, teoretickou geodézii, satelitní navigaci až po laserové 
skenování. Z přednášek byl zajímavý blok o německém katastru. Systémy 
evidence nemovitostí se dříve v historicky rozdrobeném Německu různily, 
potřeba unifikace nastala až po založení Německé říše v roce 1871. V jed-
notlivých spolkových zemích pak vznikaly katastry rozdílně, někde až na 
začátku 20. století. Německý katastr z důvodu ochrany dat není přístupný 
pro každého, například údaje o vlastníkovi může obdržet jen ten, kdo 
prokáže oprávněný zájem. V přednáškách se hovořilo také o problémech 3D 
katastru.
      Informační systém německého katastru spěje ke sjednocení ve všech spol-
kových zemích na základě využívání tzv. AAA modelu, což je koncepční schéma 
pro využívané informační systémy AFIS-ALKIS-ATKIS, které byly nově konci-
povány ve spolupráci s Pracovním společenstvím zemských zeměměřických 
správ Spolkové republiky Německo (Arbeitsgemeinschaft der Vermessungs-
verwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland – AdV). AdV se 
zabývá koordinací zeměměřictví a katastru včetně geodetických základů, 
topografického mapování a státních mapových děl v jednotlivých spolko-
vých zemích, s cílem dosáhnout unifikace v této oblasti.
       AAA model zahrnuje AFIS – Amtliches Festpunktinformationssystem, což 
je informační systém o bodových polích spolkových zemí, ATKIS – Amtliches 
Kartographisch Topographischen Informationssystem, což je oficiální karto-
graficko-topografický informační systém (digitální topografické mapy, digi-
tální modely terénu a ortofoto mapy) a ALKIS – Amtliches Liegenschafts-
katasterinformationssystem, což je oficiální informační systém katastru nemo-

nosti skenovaných bodů 0,02 m. Na volné ploše se mimo jiné představila 
maďarská Geodézia Ltd. Hungary s mobilním systémem rakouského výrobce 
skenerů Riegl na integrovaném střešním nosiči, jehož součástí jsou přijímač 
GNSS, dva skenery VMX-450 a šest barevných kamer s rozlišením 5 megapi-
xelů (obr. 2).
    Velký zájem veřejnosti vzbudily mobilní monitorovací a snímkové sys-
témy umístěné na rádiem řízených modelech na principu multikopterů, neboli 
vícevrtulových helikoptér. Například firma Microdrones GmbH představila 
model md4-1000, jenž umožňuje při váze 1,2 kg snímání menších ploch po
po dobu 88 min. při maximální rychlosti 15 m/s. Trasu je možné automaticky 
naplánovat. Firma Aibotix GmbH zase předvedla nejnovější bezpilotní le-
toun Aibot X6 (obr. 3). Jedná se o ultra moderní letecký prostředek s vyso-
kým stupněm robotiky. Tento multicopter je dálkově ovládán přes kontrolní 
systém ve formě RC soupravy a PC tabletu. Tělo přístroje je vyrobeno z kar-
bonových vláken, nosnost zařízení je 2,5 kg a doba letu asi 30 minut v zá-
vislosti na nesené hmotnosti. Zařízení disponuje přijímačem GPS pro určení 
polohy a gyroskopem s 8 citlivými senzory pro vyrovnávání kamery. Záznam 
je možné pořizovat ve formě jednotlivých snímků nebo sekvencí videa. 
Rozsah využití je velmi široký, od průmyslových aplikací, přes mapování (digi-
tální model terénu) až po použití při živelních pohromách (požáry, záplavy).
      Mezi vystavovateli měly své stánky také německé technické vysoké školy
a univerzity, které nabízely vzdělání a získání odbornosti v geodézii a geo-
informatice, například Hochschule für Technik Berlin, Hochschule Karlsruhe aj.
      Český geodet, který se v praxi většinou setkává s produkty několika zná-
mých firem, jež obvykle geodetická vybavení na náš trh dodávají, ať již jde
o teodolity, elektronické dálkoměry, aparatury GNSS nebo stabilizační mate-
riál, může být překvapen velkým počtem konkurenčních firem, které dnes 
tato přístrojová vybavení vyrábějí. Na výstavišti se tak bylo možné setkat 
nejen s tradičními výrobci geodetických přístrojů, ale i s nově vzniklými, 
zejména asijskými firmami. U nich nás mimo jiné zaujalo řešení odrazného 
hranolu s osvětlením středu ke snadnějšímu nalezení cíle.

Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ



Obr. 2 Z utkání ZÚ Praha - BEV Oberösterreich

Obr. 3 Vítězný tým ZÚ Praha
(nahoře zleva: P. Šára, J. Houška, L. Michl a P. Mach,

dole zleva: K. Štencel, J. Kočí, P. Černý, T. Stolička a V. Bejr)

Obr. 1 Pohár pro
vítězné mužstvo

Fotbalisté Zeměměřického úřadu dobyli
Vídeň při 17. ročníku mezinárodního
halového fotbalového turnaje
zeměměřických a katastrálních úřadů

BEV August Hochwartner. Tohoto ročníku se 
zúčastnilo 8 mužstev, která byla rozlosována 
do dvou skupin po čtyřech, z nichž první dvě po-
stupovala do semifinále a ostatní hrála přímo 
o umístění.
      Oproti minulému ročníku byly větší branky 
a bylo to znát i na větším počtu vstřelených 
branek, no i přesto se zrodila bezbranková 
remíza. V urputném finálovém boji mezi KP 
Prachatice a ZÚ Praha musely o vítězi turnaje 
rozhodnout pokutové kopy, při jejichž pro-
vádění měli pevnější nervy a přesnější mušku 
hráči ZÚ Praha.
      Po odehraných zápasech (obr. 2) se muž-
stva přesunula do restaurace v úřadu BEV, kde 
proběhlo oficiální vyhlášení výsledků. Diplomy 
a poháry za celkové umístění si postupně 
převzali zástupci mužstev – 8. Landesamt für 
Vermessung und Geoinformation München, 
7. BEV Oberösterreich, 6. Vermessungsamt 
Vilshofen/Passau, 5. Katastrální úřad České 
Budějovice, 4. BEV Wien, 3. Vermessungsamt 
Freyung/Zwiesel, 2. KP Prachatice a 1. ZÚ 
Praha (obr. 3).
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vitostí, zaváděný jednotně ve všech spolkových zemích. Zjednodušuje se tak 
integrace katastru do všech typů geoinformačních struktur Německa a vy-
užívání katastrálních dat ve veřejném i v soukromém sektoru.
      Pro všechna katastrální měření a zeměměřické práce pro státní sektor by 
se měl ve spolkových zemích využívat Evropský terestrický referenční systém 
(ETRS89) a univerzální transverzální Mercatorovo zobrazení (UTM). O zavedení 
ETRS89 se v Německu rozhodlo v roce 1991, později bylo rozhodnuto o za-
vedení zobrazení UTM. Celoplošné zavedení ETRS89/UTM bylo dokončeno 
přibližně před dvěma lety. Z hlediska výškových systémů v různých evropských 
zemích bylo na kongresu uvedeno, že se uvažuje o jejich sjednocení s předpo-
kládanou přesností okolo 0,02 m. Pro měření s GNSS byla v Německu vybudo-
vána celoplošná síť permanentních stanic SAPOS – Satellitenpositionierungs-
dienst, kterou mohou využívat také všechny ostatní zainteresované sektory. 
Se systémem SAPOS souvisí služba HEPS pro aplikace diferenciálního GNSS.
    V rámci závěrečného zasedání CLGE byla představena nová směrnice
o zaměřování ploch budov. Směrnice byla utvářena CLGE ve spolupráci
s experty Evropské komise a belgického katastru v období let 2008 až 2012. 
Schválena byla v poslední den konference v Hannoveru a zároveň zde také 
představena veřejnosti a tisku.
       V budoucnu by měli všichni evropští zeměměřici a ostatní zainteresovaní 
využívat tuto směrnici jako záruku a označení kvality. Z tohoto důvodu je 
také podporována iniciativou euREAL (European Real Estate Area Label – 
www.euREAL.eu). Směrnice byla koncipována jako základ pro další zlepšení 
a spolupráci s ostatními organizacemi. Tématická pracovní skupina pro budovy 
iniciativy INSPIRE ji vybrala jako výchozí podklad pro zjišťování prostorových 
dat budov. Nová směrnice by měla platit nejen pro všechny nové, ale i stáva-
jící budovy a současně pro proces plánování výstavby budov, nezávisle na je-
jich využití. Při zaměřování by tak měly být plochy rozděleny na vnější (SEM), 
vnitřní (SIM) a zastavěné (SDC). K vnějším plochám se vztahují venkovní hra-
nice budovy včetně vnější fasády měřené v úrovni podlahy. Vnitřní plochy se 
vztahují k vnitřnímu rozsahu ohraničeného všemi stavebními elementy a pev-
nými stěnami. Zastavěné plochy tvoří rozdíl mezi vnější a vnitřní plochou. 
Měřeny a evidovány budou části budov pod zemí i nad zemí.
       INTERGEO 2012 proběhlo úspěšně, s širokým ohlasem odborné veřejnosti 
a s výhledem na budoucí ročník, který se má konat v Essenu.

Článek vznikl s podporou projektu OPVK Podpora tvorby národní sítě karto-
grafie nové generace – NeoCartoLink, registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0010.

Ing. Miroslav Matějík, Ph.D.   ,
Ing. Jelena Vitásková, Ph.D.   ,

Ing. Miloš Cibulka, Ph.D.   ,
Ústav geoinformačních technologií,

Ústav aplikované a krajinné ekologie,
Mendelova univerzita v Brně

Hostitelem tradičního halového fotbalového turnaje zeměměřických a katas-
trálních úřadů v roce 2012 bylo Rakousko a pořadatelství se zhostila jeho 
metropole Vídeň. K bojům o pohár (obr. 1) a vítězství v turnaji se sjela muž-
stva z Německa (Landesamt für Vermessung und Geoinformation München, 
Vermessungsamt Vilshofen/Passau, Vermessungsamt Freyung/Zwiesel), České 
republiky (Katastrální pracoviště – KP – Prachatice, Zeměměřický úřad – ZÚ 
– Praha, Katastrální úřad České Budějovice) a Rakouska (Bundesamt für Eich- 
und Vermessungswesen – BEV – Oberösterreich, BEV Wien).
    Turnaj se konal 23. 11. 2012 ve víceúčelové hale sportovního areálu
rakouské pošty. Přivítání účastníků a zahájení turnaje provedl prezident   
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Obr. 1 Účastníci PCC

Plenární zasedání Stálého výboru pro 
katastr v Evropské unii se konalo na 
Kypru
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geodetů do této činnosti. Vedení tzv. prvních katastrálních map, které jsou
v analogové podobě, bylo v minulosti značně problematické, a to z důvodů 
jejich nedostatečné přesnosti a problémů s kopírováním a distribucí otisků. 
Proto byl v roce 1999 zahájen nový projekt s cílem založení katastrálního 
systému s pevně stanovenými vlastnickými hranicemi. Úřední stanovení vlast-
nické hranice včetně jejího vytyčení v terénu je velmi složitý proces, který je na 
Kypru ovlivněn mnoha faktory (platná katastrální mapa, „právní“ a „měřená“ 
výměra parcely, předchozí měřická dokumentace, vliv existujících topografic-
kých prvků a zohlednění aktuálního nájmu pozemku), jímž jsou stanovovány 
různé váhy. Výsledné určení vlastnické hranice je dáno jejich váženým prů-
měrem. Zobrazení nově určených vlastnických hranic bylo prezentováno na 
příkladě parcel sloučených v terénu do většího půdního celku a přimykajících 
se ke komunikaci. Skutečný průběh hranice komunikace patrný z ortofota byl 
odlišný od zobrazení v tzv. první katastrální mapě. S přihlédnutím k výše uve-
denému váženému průměru se výsledné zobrazení v nové katastrální mapě 
přimykalo k terénním prvkům a geometrické určení původního pozemků bylo 
v mnoha případech zjevně přizpůsobeno stavu v terénu. V rámci tohoto 
úředního stanovení vlastnických hranic může každý vlastník vznést do 60 dnů 
námitku. Na novém zaměření hranic parcel se podílejí jak stát, tak od roku 
2006 i oprávnění geodeti (100 osob na Kypru). Každý si může vybrat, od koho 
chce novou hranici zaměřit. V obou případech platí vlastník poplatek DLS, 
který také veškerá měření přebírá a kontroluje. V případě soukromého geodeta 
je ještě uhrazen poplatek dle jeho sazeb. Přibližně třetina geodetických měření 
je prováděna soukromými geodety. 
      Druhý den konference byly na programu celkem čtyři sekce. První z nich byla 
věnována geostrategickým změnám na Kypru a roli DLS ve využití energetických 
zdrojů na mořském dně. Zde byly předneseny čtyři velmi zajímavé prezentace 
zaměřené na důležitost katastru pro vymezení těžebních zón a přípravu dvou-
stranných smluv se sousedními státy, které sdílejí s Kyprem mořské teritorium. 
Další sekce byla věnována evropským iniciativám týkajícím se směrnice INSPIRE 
a její implementace a také představení služby EULIS a projektu EULIS-LINE. Na ni 
volně navázala sekce třetí, která se zabývala dokončením procesu tvorby spo-
lečné vize EuroGeographics, PCC, ELRA a EULIS o katastru a pozemkových
registrech, která byla připravena na předchozím jednání PCC. Primární funkcí 
vize je být interním společným dokumentem všech výše zmíněných organi-

       Organizátoři po vyhlášení výsledků a předání cen poděkovali všem účast-
níkům turnaje za sportovní výkony a celé setkání bylo zakončeno společnou 
večeří a diskuzemi nad výkony a uplynulým ročníkem.

Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha

Ve dnech 28. 11. až 1. 12. 2012 proběhlo v kyperském Paphosu další Plenární 
zasedání Stálého výboru pro katastr (PCC) v Evropské unii (EU), které uzavřelo 
půlroční předsednictví Kypru v EU.
     Kolegové z kyperského Odboru pro registraci půdy (DLS) připravili pro účast-
níky (obr. 1) bohatý program, který byl rozdělen do dvou dnů a celkem sedmi 
sekcí. Závěr druhého dne byl věnován organizačním záležitostem a předání 
úkolů a předsednictví PCC Irsku.
       Program prvního dne se skládal ze tří sekcí, z nichž první byla věnována vlivu 
finanční krize na trh s nemovitostmi, druhá byla zaměřena na standardizaci
a nové trendy v katastru. V poslední sekci byl představen kyperský katastrální 
systém. Pracovní část byla završena zajímavou exkurzí na místa archeologic-
kých vykopávek. 
     Z programu prvního dne byla nejzajímavější sekce věnovaná kyperskému 
katastru. Kyperský katastrální systém obsahuje kromě běžných katastrálních 
informací o pozemcích, jejich poloze, vlastnických právech či způsobu využití také 
informace o ceně půdy, tzv. cenovou mapu. Součástí informací o budovách jsou
v informačním systému také fotografie budov. V současné době probíhá příprava 
projektu nového ocenění půdy. Na Kypru bylo v minulosti provedeno ocenění 
půdy celkem dvakrát, a to v letech 1909 a 1980. Nyní se provádí aktualizace údajů
o cenách nemovitostí. Tento proces by měl trvat 4 roky a zahrnuje v sobě také 
námitkové řízení prostřednictvím webových stránek DLS. Dalším zajímavým 
projektem je projekt aktualizace katastrálních map a zapojení soukromých
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Obr. 3 Podpis Společné vize – sedící zástupce ředitele
kyperské DLS Andreas Sokratous

Obr. 2 Předání předsednictví – zástupce ředitele kyperské DLS
Andreas Sokratous (vlevo) a zástupce Irska Ray Duffy

Aktivity v kartografii 2012

Z ČINNOSTI ORGÁNOV
A ORGANIZÁCIÍ

Obr. 2 Pohľad do rokovacej sály

Obr. 1 Ing. R. Fencík, PhD., otvára seminár  (vľavo doc. RNDr.
J. Feranec, DrSc., vpravo prof. Ing. J. Szolgay, PhD.)
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Kartografická spoločnosť (KS) Slovenskej republiky (SR) a Geografický ústav 
Slovenskej akadémie vied (GgÚ SAV) usporiadali jubilejný desiaty ročník semi-
nára Aktivity v kartografii venované pamiatke Ing. Jána Pravdu, DrSc., 2012. 
Rozšírením názvu seminára si účastníci uctili a v ďalších ročníkoch chcú pri-
pomínať jeho zakladateľa. Zameranie seminára sa už tradične spája s prob-
lematikou kartografie a jej príbuzných vedných disciplín. Miestom seminára, 
konaného 11. 10. 2012, bola Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity 
(SvF STU) v Bratislave. Trvalým poslaním seminára je poskytnúť priestor od-
borníkom na prezentáciu ich kartografických aktivít, a tak prispieť k vzájom-
nej informovanosti o tvorbe máp v rôznych vedných disciplínach a spoločen-
ských činnostiach, ako aj o použitých metódach a postupoch, vrátane problé-
mov, ktoré sú ich súčasťou. Seminár otvoril predseda KS SR Ing. R. Fencík, PhD. 
(obr. 1). Účastníkov pozdravil prodekan SvF STU prof. Ing. J. Szolgay, PhD. 
Odbornými garantmi seminára boli doc. RNDr. J. Feranec, DrSc., a Ing. R. Fencík, 
PhD. Referáty zo seminára sú publikované v recenzovanom zborníku referátov, 
ktorý vydali KS SR a GgÚ SAV.
      Na seminári sa zúčastnilo 68 odborníkov zo SR a Českej republiky (obr. 2).
V štyroch tematických blokoch odznelo 19 prednášok.
     Pracovníci GgÚ SAV, prof. RNDr. J. Oťaheľ, CSc., RNDr. K. Husár, CSc., a doc. 
RNDr. J. Feranec, DrSc., prezentovali možnosti kartografickej interpretácie zmien 

zací, který definuje cíle a zaměření každé z nich a zároveň i jejich společné 
směrování a úkoly, které je třeba na poli katastru a pozemkových registrů 
dosáhnout. Jejími hlavními příjemci by měli být vedoucí zaměstnanci katas-
trálních organizací a zainteresovaní spolupracovníci těchto organizací. Zaměst-
nancům by měla vize ukázat, jaké chování je od nich očekáváno při plnění 
jejích cílů. Tato vize by mohla být jakýmsi průvodcem pro jednotlivé národní 
agentury při tvorbě a realizaci svých národních rozvojových strategií. Po- 
stupně promluvili zástupci jednotlivých zmíněných organizací s komentářem 
a zdůvodněním, proč tato vize vznikla a jaké jsou její benefity. Na závěr
byl tento dokument slavnostně podepsán zástupci všech čtyř zúčastněných 
organizací.
    Poslední sekce byla věnována organizačním záležitostem PCC, shrnutí ky-
perského předsednictví a předání symbolické vlaječky zástupci Irska (obr. 2), 
který pozval všechny přítomné na další zasedání PCC do Dublinu plánované na 
konec května 2013.
     Závěr kyperského předsednictví uzavřel jednu etapu v činnosti PCC pode-
psáním dokumentu o společné vizi EuroGeographics (obr. 3), PCC, ELRA
a EULIS v oblasti katastru a pozemkových registrů, která by měla vést k úspěš-
nějšímu prosazování katastrálních produktů a služeb při tvorbě a imple-
mentaci politiky EU. 

Ing. Svatava Dokoupilová,
Český úřad zeměměřický a katastrální,

foto: DLS

Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ



XXXIII. sympozium z dějin geodézie
a kartografie v Praze

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST

Příspěvek se věnoval vztahu doc. Muchy k rodnému městu svých rodičů.
K Ivančicím se často upínal, město hojně navštěvoval a jeho vřelý vztah
k němu se do značné míry promítl v publikační činnosti.

Příspěvek pojednal na základě originálních zápisníků z let 1912–1914 o zbu-
dování, měření a výpočtu místní nivelační sítě města Telč, jejímž autorem je 
významný český geodet a pedagog prof. Jaroslav Pantoflíček (1875–1951). 
Dále byl zmíněn současný stav sítě a bylo diskutováno tehdy možné přístro-
jové vybavení, které v zápisníku nebylo specifikováno.
  

Referát popisoval životopis, vědeckou a pedagogickou činnost významného 
rakouského astronoma a zeměměřiče profesora Dr. Josepha Liesganiga, zej-
ména pod jeho vedením provedená první stupňová měření v Čechách, Ra-
kousku, Slovinsku, Chorvatsku, Maďarsku a Srbsku a mapování nových území 
rakousko-uherského císařství Království Haliče a Lodomerie (nyní Ukrajina
a Polsko) a vévodství Bukoviny (nyní Ukrajina a Rumunsko). Výsledky stupňo-
vých měření, které byly také využity pro výpočet rozměrů Země, vysoce oce-
nili významní představitelé tehdejší astronomie a zeměměřictví a členové Fran-
couzské akademie věd Pierre Simon de Laplace a Jean Baptiste Joseph Delambre.

Korešpondencia a archiválie - Ján Botto (básnik a geodet), Max Petzval 
(geodet a vynálezca), Oto Petzval (geodet a vysokoškolský učiteľ).

Vzpomenutý geodet VZÚ, pedagog na katedrách geodézie na VAAZ Brno a na 
FAST VUT v Brně. Přednášel klasickou vyšší geodézii a základy fyzikální geo-
dézie, teorii chyb a vyrovnávací počet, zpracoval řadu skript a učebnici „Vyšší 
geodézie“. Ve své vědecké práci se věnoval trigonometrickému určování vý-
šek, transformacím souřadnic a přechodu na nový geodetický systém, tího-
vým korekcím v baltském výškovém systému; ve spolupráci s GFÚ AV mapo-
vání deklinace a studiu magnetického pole Země. Významně tak přispěl
k přechodu na nové podmínky vytvořené nástupem družicové geodézie. 

Vzpomínka na Ing. Zdeňka M. Wiednera (1930-2002), který v letech 1970-77 
působil v Nepálu nejen jako expert/poradce v rámci UNDP (rozvojový program 
OSN), ale i jako úředník nepálské vlády s výkonnou pravomocí – šéf geode-
tického odboru tamního Zeměměřického úřadu. Prováděl výcvik personálu, 
navrhoval a budoval geodetické sítě, observatoř Nagarkot atd. Byl u začátků 
moderních geodetických základů země, kam se jako expert OSN ještě vrátil 
v letech 1986-88.

Příspěvek mapoval historii satelitního navigačního systému od 60. let 20. sto-
letí, kdy jej v USA začali používat. Dále představil měřické metody využívající 
GPS (od statických metod k měření RTK s využitím síťového řešení sítí perma-
nentních stanic), popis realizace ETRS89 na území ČR (od prvotních měření 
až k současné realizaci v ČR a napojení geodetických základů ČR na moderní 
evropské geodetické základy). Historický vývoj permanentních stanic GPS, 
jejich uskupení a vývoj sítí na území ČR (od GOPE přes BySaT k sítím CZEPOS, 
Trimble VRS Now Czech a TopNet).

Referát se zabýval problematikou etalonů historických měr používaných v čes-
kých zemích. Autory příspěvku bylo několik historických městských etalonů dél-
kových měr, zabudovaných v historických objektech radnic, kostelů aj. kontrolně 
přeměřeno současnými fotogrammetrickými nebo geodetickými metodami a de-
tailněji zdokumentováno. Byly prezentovány vybrané výsledky dokumentace eta-
lonů historických měr - lokte, hrobní míry a motovidla. Některé výsledky měření 
bylo možné porovnat s výsledky dříve publikovanými v historických pramenech.
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Pavel Hánek (České vysoké učení technické – ČVUT, Praha), Pavel Hánek ml.
        (Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický – VÚGTK, v.v.i.,
      Zdiby): Telčská nivelační síť prof. Jaroslava Pantoflíčka.

  

Alexandr Drbal (VÚGTK, v.v.i., Zdiby): Joseph Xawer Liesganig (1719-1799), ra-
       kouský astronom a zeměměřič.

Eduard Maták (Liptovský Mikuláš): Život a práca zememeračov na Slovensku
       v 19. storočí.

Ladislav Kebísek, Drahomír Dušátko (oba Praha), Marian Rybanský (Univerzita
       obrany, Brno): Geodet profesor Josef Vykutil, 100 let od jeho narození.

Georgij Karský (Praha): Ing. Zdeněk Wiedner, geodet Nepálského království.

Pavel Taraba (obr. 1 – Český úřad zeměměřický a katastrální): Vývoj geodetických
    metod využití GNSS a historie budování permanentních stanic GNSS v ČR.

Petr Cikrle, Jiří Bureš, Zdeněk Charvát (všichni Vysoké učení technické v Brně):
       Etalony starých délkových měr v českých zemích a jejich dokumentace.

krajiny a RNDr. M. Kopecká, PhD., mapovanie zmien zastavaných areálov vo 
veľkej mierke. Na možnosti využívania multispektrálnych snímok v oblasti les-
níctva poukázali doc. Ing. F. Chudý, CSc., a Ing. J. Šadibol, PhD., z Technickej 
univerzity vo Zvolene. Ing. M. Kardoš, PhD., a Ing. J. Soľanka z tej istej univer-
zity dokumentovali tvorbu verných ortofotosnímok. Zaujímavý bol príspevok
o dazymetrickom mapovaní hustoty zaľudnenia na báze európskych služieb 
pre monitoring krajiny Mgr. K. Rosinu (GgÚ SAV) a Mgr. P. Hurbánka, PhD. 
(Katolícka univerzita v Ružomberku). Bc. T. Gřundělová (České vysoké učení tech-
nické – ČVUT – v Prahe) a Ing. M. Vichrová, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni), 
vystúpili s príspevkami zameranými na analýzu geografickej siete a obsahu 
historických máp. Bc. V. Bejdová (ČVUT v Prahe) referovala o českých a sloven-
ských webových interaktívnych mapách. Aké mapové diela územia Slovenska 
sú publikované na internete, priblížil Ing. M. Zeman (Slovenská agentúra 
životného prostredia, Banská Bystrica). O nových elektronických komunikačných 
rozhraniach katastra nehnuteľností referovala Ing. P. Nemcová (STU v Brati-
slave). Doc. RNDr. P. Kubíček, CSc. (Masarykova univerzita v Brne), poskytol 
prehľad kartografických metód vizualizácie neistoty a Ing. R. Ďuračiová, PhD. 
(STU v Bratislave), referovala o validácii archeologických predikčných modelov. 
Mgr. A. Brychtová (Univerzita Palackého – UP – v Olomouci) predstavila mož-
nosti využívania technológie eye-tracking v kartografii a Ing. R. Fencík, PhD. 
(STU v Bratislave), referoval o kalibrácii periférnych zariadení používaných v digi-
tálnej kartografii. RNDr. A. Vondráková (UP v Olomouci) dokumentovala karto-
grafické aktivity na Katedre geoinformatiky UP v Olomouci. Ing. T. Soukup 
(GISAT, s. r. o.) informoval o výsledkoch európskeho projektu Geoland2 
EUROLAND. Na záver odznel veľmi zaujímavý príspevok o hraničných dokumen-
tárnych dielach štátnych hraníc SR, pripravený pripravený pracovníkmi Minis-
terstva vnútra SR Ing. H. Polákovou, Ing. P. Hrnčárovou, PhD., a Ing. Z. Loviškom.
    V referátoch desiateho ročníka seminára Aktivity v kartografii venované 
pamiatke Ing. Jána Pravdu, DrSc., 2012 rezonovala najmä problematika ana-
lýzy, hodnotenia a mapovej prezentácie priestorových údajov, ale aj analýzy 
historických máp, ďalej problematika použitia nových techník v kartografii
a tiež prehľad výsledkov dosiahnutých v kontexte celoeurópskeho programu 
Geoland2 EUROLAND. Účastníci seminára (bolo ich zo všetkých doterajších 
ročníkov najviac) hodnotili veľmi pozitívne poskytnutie prehľadných informá-
cií o rôznorodých témach riešených na pracoviskách jednotlivých referujúcich. 
Všetkým, ktorí aktívne prispeli k úspešnému priebehu seminára, patrí zo strany 
jeho organizátorov aj touto cestou poďakovanie.

Doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc.,
Ing. Róbert Fencík, PhD.,

Kartografická spoločnosť SR,
foto: Mgr. Miloslav Ofúkaný, 

Geoinformatika.sk

Dne 28. 11. 2012 se konalo XXXIII. sympozium z dějin geodézie a kartografie. 
Stalo se tak péčí oddělení exaktních věd a geodézie Národního technického 
muzea (NTM) v Praze, taktéž v tamních prostorách. Sympozium bylo tento-
kráte již bez přítomnosti jeho dlouholetých spoluorganizátorů doc. RNDr. Ludvíka 
Muchy, CSc., a jeho choti RNDr. Marie Muchové, kteří v roce 2012 navždy odešli.  
      Bylo předneseno 17 referátů a 2 informace.

Referáty:
Antonín Švejda (NTM, Praha): Vzpomínka na Ludvíka a Marii Muchovy,
Dušan Adam (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnic-
      tví, v.v.i., Brno): Ludvík Mucha a Ivančice.
 

Z ČINNOSTI ORGÁNOV A ORGANIZÁCIÍ



Obr. 2 Účastníci sympozia

Obr. 1 Zprava: přednáší P. Taraba, sympozium
řídí A. Švejda a T. Grim

Příspěvek přiblížil dosud nepublikované přenosné sluneční a skříňkové 
hodiny z dílny Jana a Antonína Engelbrechtů. Závěr byl věnován příkladům 
obnovy slunečních hodin na pevných stanovištích.

Kartometrická analýza přesnosti zákresu rysek geografické sítě,  spočívající 
ve výpočtu posunu a stočení obrazu geografické sítě na starých mapách 
Moravy autorů Georga Luise le Rougeho (1742) a Tobiase Conrada Lottera 
(1758), vůči Greenwichi. Výpočty pomocí software MATKART programem 
VB035 autorů Veverka, B.-Čechurová, M.

V odborné literatuře je jen okrajově vzpomenut slezský kartograf Jan Přibyla. 
Byl učitel a jako učební pomůcku sám vytvořil řadu velmi názorných hospo-
dářských map předválečné ČSR. Mapy vypracoval jak pro její jednotlivé země, 
tak pro skupiny zemí nebo pro celý stát v různých jazykových mutacích a ve 
třech základních podobách. Příspěvek více přiblížil jeho tvorbu.

Ruské mapy našeho území 1885-1918. Sovětské mapy v metrické soustavě, 
průběh mapování od konce třicátých let do začátku padesátých let. Sovětské 
mapy Československa v době Varšavské smlouvy.

Příspěvek se zabýval životem a dílem historického geografa a středoškol-
ského profesora Wilhelma Friedricha – mj. prvního u nás, kdo se pokusil

o zachycení mapového obrazu středověkých Čech na základě písemných, 
hmotných, ale i toponomastických pramenů. Text příspěvku byl založen na 
původním výzkumu v řadě českých archivů.

Železnice patří od dávných dob k tradičním způsobům dopravy. Spolu s tech-
nickým pokrokem se zdokonaloval i způsob projektování, výstavby a doku-
mentace železničních drah. Příspěvek se zabýval historickým vývojem zákresu 
železnic, staveb na dráze a staveb dráhy do mapových děl od samotného 
počátku výstavby první železniční cesty až do novodobého způsobu doku-
mentace a evidence dokončeného stavebního díla.

Referát představil projekt, který propojuje dvě místa paměti na holokaust, 
Terezín a Drážďany. Cílem projektu je návštěvníkům virtuálně prezentovat 
krajinu vzpomínek. Výsledkem bude interaktivní informační systém – 3D 
mapa s modely Terezína a Drážďan, doplněný o texty s historickým obsahem. 
3D modely vybraných budov vytvořené na základě dobových mapových 
podkladů, plánů a fotografií budou prezentovány hned v několika časových 
řadách. Referát seznámil přítomné s unikátními mapovými podklady využí-
vanými při tvorbě 3D modelů vybraných budov.

Referát informoval o Třetím vojenském mapování katalogizovaném poprvé
v ČR v Mapové sbírce PřF UK v rámci projektu TEMAP. Poukázal na problémy
s vytvářením šablon a edic pro základní, speciální, generální a přehledné
mapy a na problematiku popisu reambulovaných map. Kopie, faksimile
a upravené mapy v třetím vojenském mapování.

Vlámský kartograf a matematik G. Mercator, jeho osobní život a kartografické 
dílo, charakteristika mapové tvorby - atlasy Evropy, kontinentů a světa,
globusy. Mercatorovo konformní válcové zobrazení je dodnes používané 
pro tvorbu navigačních map a ve vojenské kartografii států NATO (Universal 
Transversal Mercator – UTM). Prezentace prací, odkazy na sbírky, ukázky map 
evropských zemí včetně map Čech a Moravy. Pedagogické působení, prob-
lémy s náboženským vyznáním a materiálním zabezpečením rodiny, spolu-
práce s kartografy, geodety a konstruktéry přístrojů.

Geografické náměty jsou historicky tradiční součástí známkové tvorby většiny 
zemí. Ze sbírky autorů bylo představeno 180 známek, aršíků a obálek z 92 
zemí z různých časových období, s náměty členěnými do několika tematických 
skupin jako aktuální ukázka kartosemiotického potenciálu. Jejich textové, 
numerické a ostatní informační moduly, zahrnující mapy, atlasy, zeměkouli
a satelitní snímky jsou nejen historickým dokladem vývoje řady zemí, ale 
také námětem pro mezioborovou spolupráci geografů a filatelistů.
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Eva Vacková (Vysoké učení technické v Brně): Historický vývoj zákresu železnic
       do mapových děl.

Martina Vichrová, Václav Čada (oba Západočeská univerzita Plzeň): Mapové  
     podklady pro projekt: Krajina paměti, Drážďany a Terezín jako místa vzpo-  
       mínek na ŠOA.

Eva Novotná (Univerzita Karlova, Praha): Třetí vojenské mapování: vybrané
        problémy katalogizace map.

Informace:
Jozef Marek (Bratislava), Drahomír Dušátko (Praha): 500 let od narození karto-
       grafa Gerharda Mercatora.

Milan Konečný, Zdeněk Stachoň (oba Masarykova univerzita, Brno), Edvard 
       Geryk (FN, Brno): Geografické náměty na poštovních známkách.

   Referáty a informace, s výjimkou příspěvku T. Grima (bude publikován
v časopisu Geodetický a kartografický obzor), budou otištěny v tiskovině 
Rozpravy Národního technického muzea: Z dějin geodézie a kartografie, sv. 17. 
       S potěšením lze konstatovat, že o účast na tomto počinu je stále větší zájem 
(bylo přítomno cca 60 osob, obr. 2) a ještě více je potěšující, že stoupá zájem mezi 
mladými kolegyněmi a kolegy v oboru. Je tak naděje pokračování sympozia
v příštích letech. Za zdárný průběh sympozia náleží uznání Ing. Antonínu Švejdovi.

RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.,
Zeměměřický úřad, Praha,

foto: Stanislav Dvořák,
NTM

Patrik Pařízek (Muzeum Českého krasu, Beroun): Nejen o berounském „maister-
       stucku“ Antonína Engelbrechta.

Bohuslav Veverka, Tereza Gřundělová (oba ČVUT, Praha), Monika Čechurová 
     (Západočeská univerzita, Plzeň): Mapy Moravy T. Lottera a Le Rougeho, hodno-
         cení geografické sítě.

Tomáš Grim (Zeměměřický úřad, Praha): Slezský kartograf Jan Přibyla a jeho
       hospodářské mapy.

Zdeněk Krejčí (Ministerstvo zahraničních věcí ČR): Ruské a sovětské mapy území ČR a SR.

Jiří Martínek (Historický ústav AV ČR, Praha): Wilhelm Friedrich (1882–1914)
       a jeho rekonstrukční mapy.

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST
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