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Obr. 15 Okolí Brna na Müllerově mapě Moravy

Obr. 6 Zobrazení okolí Brna na Kaeriově mapě Moravy

Obr. 9 Okolí Brna na Komenského mapě Moravy
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Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc., 
katedra mapování a kartografie  

FSv ČVUT v Praze 

Abstrakt

Porovnání mapového jazyka používaného pro staré mapy Moravy vzniklé v 16. a 17. století a vyhotovené P. Fabriciem, 
P. Kaeriem, J. A. Komenským a V. M. Coronellim, zvláště pro zobrazení vybraných měst a obcí. Porovnání stejných mapových 
prvků zobrazených na prvních vojenských mapách Moravy zpracovaných J. Ch. Müllerem na počátku 18. století.

Old Maps of Moravia – Some Aspects of Cartographic Language

Summary

Comparison of the cartographic language used for old maps of Moravia originated in the 16th and 17th centuries and compiled 
by P. Fabricius, P. Kaerius, J. A. Comenius and V. M. Coronelli, especially for presentation of chosen towns and villages. 
Comparison of the same map elements presented on first military maps of Moravia prepared by J. Ch. Müller in the beginning 
of the 18th century.

1. Úvod

Mapy zobrazující historické české země, tj. Čechy, Moravu 
a českou část Slezska, vznikaly pravděpodobně již na počát
ku 2. tisíciletí našeho letopočtu jako součást map Střední 
Evropy. První zachované dokumenty zobrazení těchto našich 
historických zemí pocházejí z 16. a 17. století; jde o díla kar
tografů – jednotlivců, která jsou vzhledem k jejich vysoké 
informativní hodnotě nezbytně založena na starších mapo
vých zdrojích. Způsoby použití mapových znaků kartografy 
– jednotlivci pro staré mapy Čech byly uvedeny v předchozí 
práci, prezentované na 17. kartografické konferenci v září 
2007 v Bratislavě a publikované v Kartografických listoch, 
2007, č. 15 [1], [3]; tento článek se věnuje starým mapám 
Moravy a je časově doveden až do Müllerova mapování na 
počátku 18. století.

2. Fabriciova mapa Moravy

Autorem této mapy byl Pavel Fabricius, matematik a osobní 
lékař císaře Rudolfa II. Mapa zobrazuje v měřítku 1:288 000 
území Moravy a část Slezska a Dolních Rakous a její formát 
je 946 x 846 mm (obr. 1).  

Mapa obsahuje polohopis, vodstvo a popis; pro výškopis 
je na mapě použita kopečková metoda. Název mapy je uve
den v latině („Marchionatus Moraviae“) a na pravé horní 
části mapy v němčině. Na pravé straně mapy je dále uve
den německý text určený uživateli mapy – „An den freund
lichen Leser“ tj. „Milému čtenáři“, v němž autor uvádí název 
Moravského markrabství dvakrát jako „Marggraffthumb 
Mährern“, tj. liší se od hlavního názvu mapy, uváděného 
v němčině jako „Marggrafftümb Mähzern“. Názvy měst 
a obcí jsou na mapě uvedeny německy. Obsah Fabriciovy 
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mapy není na všech místech rovnoměrný; v některých čás
tech území je zákres místopisu a popisu velmi bohatý, jinde 
naopak řídký a často i chybí popis. Mapa obsahuje 347 míst
ních názvů pro Moravu a 134 pro přilehlou část Rakouska. 
Klasifikaci jednotlivých sídel prováděl Fabricius často jen 
podle vlastní úvahy; některé názvy nelze bezpečně identi
fikovat z důvodu jejich zkomolení. Horopisná a vodopisná 
náplň mapy je vcelku podrobná, zobrazeny jsou všechny 
významné vodní toky. Na levé straně mapy je pak uveden 
latinský text a vysvětlivky použitých mapových znaků. 

Pro vyznačení měst, obcí, zámků a klášterů používá Fab
ricius – tak jak bylo v té době obvyklé – obrázkové zna
ky, kombinované se znaky grafickými. Rozlišuje opevněná 
(hrazená) města, u nichž jsou jako grafický znak použity 
dva soustředné kroužky (obr. 2), malá města, kde jako gra
fický znak je použit kroužek uprostřed s tečkou, městečka 

se zámkem, u nichž používá pouze kroužek, a městečka 
s tržištěm nebo panským sídlem (obr. 3), kde používá tentýž 
zmenšený grafický znak. Dále rozlišuje vesnici s tržištěm, 
panským sídlem, zámkem nebo tvrzí a konečně běžné vesni
ce. Samostatné mapové znaky jsou použity pro zámky, kte
ré jsou znázorněny obrázkovým znakem se třemi tečkami 
a pro kláštery, pro které kromě obrázkového znaku používá 
kroužek se svislým křížkem. Jednotlivé objekty jsou kromě 
mapových znaků doplněny popisem, pro nějž bylo použito 
lomené (gotické) písmo. 

Praktické použití uvedených kartografických znaků na 
Fabriciově mapě Moravy je uvedeno na obr. 4 a 5.

3. Kaeriova mapa Moravy

Autorem této mapy byl Petr Kaerius (1571–1646), karto
graf, rytec a knihkupec v Amsterodamu, švagr významných 
nizozemských kartografů Hondiů. Měřítko mapy je cca 
1:440 000. V levém horním rohu mapy je umístěna vedu
ta Brna, v pravém dolním rohu mapy veduta Znojma. Mapa 
má rozměr 500 x 385 mm a byla často zařazována do Mer
catorových atlasů. Název mapy je Moravia marchionatus, 
Mehrern.

Kaerius použil jako podklad pro rytinu zmenšenou Fab
riciovu mapu Moravy. Mapa obsahuje polohopis a vodstvo, 
výškopis je na mapě zobrazen jen velmi spoře. Pro zobrazení 
sídel použil Kaerius namísto kombinace obrázkových  a gra
fických mapových znaků pouze grafické symboly. Při zob
razení sídel použil Fabriciovu klasifikaci. Zjednodušením 
kresby mapu značně odlehčil a zlepšil její čitelnost. Geogra
fické názvosloví je uvedeno v němčině; namísto gotického 
písma je použito písmo latinkové, které značně usnadňuje 
čitelnost. U řady objektů jsou uvedeny i české dublety, které 
jsou označeny za názvem písmenem „B“; někde však toto 
označení chybí. Ukázka okolí Brna na Kaeriově mapě Mora
vy je uvedena na obr. 6 (viz 2. str. obálky).Obr. 1 Okolí Brna na Fabriciově mapě Moravy

Obr. 3 Znaky pro zobrazení sídel na Fabriciově mapě Moravy – část B

Obr. 2 Znaky pro zobrazení sídel na Fabriciově mapě Moravy – část A

Mikšovský, M.: Staré mapy Moravy – některé aspekty...
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Pro zobrazení sídel použil Kaerius mapové znaky, jimiž 
rozlišuje větší opevněná města (Urbs), větší opevněná měs
ta s hradem (Urbs cu.arc.), města (Pagus), města s hradem 
(Pagus cu.arc.), hrady (Arx), kláštery (Monasterium) a men
ší venkovská města nebo obce (na mapě uvedeno jako Opi
dum – správně by mělo být latinsky Oppidum).

Zobrazení vybraných sídel na Kaeriově mapě Moravy je 
uvedeno na obr. 7 a 8.

4. Komenského mapa Moravy

Nejznámější a nejčastěji publikovanou mapou Moravy je 
mapa Jana Amose Komenského (1592–1670), kterou tento 
významný pedagog sestavil na podkladě Fabriciovy mapy 
Moravy a vlastních poznatků z cest po Moravě. Mapa má 
měřítko 1:470 000 (podle jiných pramenů 1:480 000 až 
1:530  000) a rozměr 540 x 440 mm. Poprvé byla Komen
ského mapa Moravy vydána v Amsterodamu v roce 1624.

Mapa obsahuje zákres polohopisu, vodstva a popis; výško
pis je na mapě znázorněn kopečkovou metodou, zobrazeny 
jsou i významné kopce, vinice, sklárny, termální prameny 
a naleziště rud. U většiny měst je kromě německého názvu 
i název český se zkratkou „B“. 

Název mapy je uveden v pravém horním rohu jako „Mora
viae nova et post omnes priores accuratis: sima delineatio“. 
Nad mapou jsou umístěny veduty měst Polná, Brno, Olo
mouc a Znojmo.

V levém horním rohu mapy je uvedena dedikace mapy 
moravským stavům. V pravém dolním rohu mapy jsou 
vysvětlivky použitých mapových znaků. Rozlišena jsou 
hrazená města (Urbs muris cincta), menší města (Oppi
dum), sídla s věžemi (Pagus turritus) a sídla nepojmenovaná 
(Pagi innominati). Samostatné mapové znaky jsou použity 
pro zámky (Arx), tvrze (Castellum) a kláštery (Monasteri
um). Areálové znaky jsou použity pro vinohrady (Vineto
rum colles), bodové znaky pak pro termální a léčebné pra
meny (Thermes seu aque medicab.), pro naleziště a těžbu 
železné rudy (Ferri fodine) a pro naleziště zlata a stříbra 

Obr. 4 Zobrazení měst Brno, Olomouc, Jihlava, Znojmo a Opava na Fabriciově mapě Moravy

Obr. 5 Zobrazení městeček Mohelnice, Polná, Ostrava a vesnic Hrušovany a Rajhrad na Fabriciově mapě Moravy

Obr. 7 Zobrazení měst Brno, Olomouc, Jihlava, Znojmo a Opava na Kaeriově mapě Moravy

Obr. 8 Zobrazení městeček Mohelnice, Polná, Ostrava a vesnic Hrušovany a Rajhrad na Kaeriově mapě Moravy

Mikšovský, M.: Staré mapy Moravy – některé aspekty...
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(Auri & Argenti fodine). Ukázka výřezu Komenského mapy 
z prostoru okolí Brna je na obr. 9 (viz 2. str. obálky).

Zobrazení vybraných sídel na Komenského mapě Moravy 
je uvedeno na obr. 10 a 11.

5. Coronelliho mapa Moravy

Autorem této mapy je Vincento Maria Coronelli, kosmograf 
Benátské republiky. Jako podklad použil Fabriciovu mapu 
Moravy, přestože v té době byla již známa obsahově dale
ko přesnější a podrobnější mapa Komenského. Coronelliho 
mapa Moravy pochází z roku 1692; její měřítko je přibližně 
1:350 000, rozměr mapy je 610 x 460 mm.

Mapa obsahuje polohopis, vodstvo, popis a výškopis. 
Popis geografických objektů je často uveden ve více jazy
cích (německy, česky, latinsky, bulharsky a moravsky), 
takže velmi zatěžuje plochu mapy. Naopak sídla nejsou na 
mapě příliš rozlišena, autor volí mapové znaky pouze pro 
velká města a opevněná sídla; ostatní jsou vyznačena jed

noduchým kroužkem. Samostatný mapový znak je používán 
pro hrad nebo zámek.

Znak symbolizující dvě věže (Ciltá) je použit pro velká 
města, znak s jednou věží a malým kroužkem (Terra con For
tezza) je použit pro opevněná sídla, a samotný malý kroužek 
pro všechna ostatní sídla; ten je v případě, že v sídle je hrad 
nebo zámek, kombinován se znakem pro tento objekt (Cas
tello). Písmenné znaky jsou použity jednak pro názvy řek 
(„F.“ – Fiume) a názvy hor („M.“ – Monte), jednak pro ozna
čení jazyka názvu geografického objektu („L.“ – latinsky, 
„B.“ – bulharsky (?), ve vysvětlivkách mělo být asi „česky“, 
„Mor.“ – moravsky, „A.“ – německy). Ukázka výřezu Coro
nelliho mapy z prostoru okolí Brna je na obr. 12. Znázornění 
vybraných měst s jejich popisy je uvedeno na obr. 13 a 14.

6. Müllerova mapa Moravy

Johann Christopher Müller (1673–1721) byl vojenským císař
ským inženýrem. Mapování Moravy provedl v letech 1708 až 
1712 na základě patentu císaře Josefa I. ze dne 25. 5. 1708, 
podle něhož měly být na nových mapách zaznamenány 
„všechny silnice a mýta pro potřebu země a bezpečnost ces
tujících.“ Pro mapování bylo zvoleno na tu dobu poměrně 
velké měřítko 1:166 000. Mapování probíhalo samostatně 
pro všech 6 tehdejších moravských krajů; z toho pak byla 
sestavena a v roce 1716 vydána mapa celé Moravy [2].

Výzkum použití kartografického jazyka na této mapě byl 
proveden na vydání Müllerovy mapy z roku 1790, která se 
pouze nepatrně liší od původních Müllerových map z roku 
1716. Ukázka mapy z okolí Brna je uvedena na obr. 15 (viz 2. 
str. obálky). Mapa obsahuje v levém horním rohu vysvětlivky 
použitých kartografických znaků s popisem v latině. Obsah 
mapy tvoří polohopis, vodstvo, popis a výškopis, vyjádřený 
kopečkovou metodou, s vyznačením významných hor; jejich 
názvy jsou od ostatního názvosloví odlišeny písmenem „M“. 
Tento výškopis byl ve vydání z roku 1790 ještě doplněn šrafami. 
Místopis je velmi podrobný a jednotlivé objekty jsou rozlišeny 
kartografickými znaky a doplněny popisem v němčině, příp. 
i v češtině s uvedením písmene „B“. Na mapě jsou vyznačeny 
zemské cesty, u nichž je případně i uvedeno, zda jsou použí
vány pro poštovní dostavníky. Dále jsou na mapě vyznačeny 
lázně a minerální prameny a naleziště železné rudy.

Zobrazení vybraných sídel na Müllerově mapě Moravy je 
uvedeno na obr. 16 a 17.

Obr. 10 Zobrazení měst Brno, Olomouc, Jihlava, Znojmo a Opava na Komenského mapě Moravy

Obr. 11 Zobrazení městeček Mohelnice, Polná, Ostrava a vesnic Hrušovany a Rajhrad na Komenského mapě Moravy

Obr. 12 Okolí Brna na Coronelliho mapě Moravy

Mikšovský, M.: Staré mapy Moravy – některé aspekty...
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7. Závěr

Příspěvek je zaměřen na vývoj mapových znaků použitých 
pro zobrazení sídel na mapách Moravy, vyhotovených v 16. 
a 17. století. Použití kartografického jazyka je dokumentová
no na zobrazení Brna, Olomouce, Jihlavy, Znojma, Opavy, 
Mohelnice, Polné, Ostravy, Hrušovan a Rajhradu na mapách 
různých autorů [4]. 

Ze studie vyplývá postupný vývoj a přechod od obrázko
vých znaků ke znakům symbolickým, u popisu map pak pře
chod z gotického písma na písmo latinkové. Používány jsou 
i některé morfologické vlastnosti mapových znaků (změna 
velikosti, struktura a výplň znaků) pro vyjádření kvalitativ
ních charakteristik zobrazovaných sídel.

V závěru příspěvku je uvedeno vyjádření stejných sídel na 
Müllerově mapě Moravy, která byla již prováděna podle jed
notných instrukcí a zobrazovala daleko přesněji a podrobně
ji toto území.
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Obr. 13 Zobrazení měst Brno, Olomouc, Jihlava, Znojmo a Opava na Coronelliho mapě Moravy

Obr. 14 Zobrazení městeček Mohelnice, Polná, Ostrava a vesnic Hrušovany a Rajhrad na Coronelliho mapě Moravy

Obr. 16 Zobrazení měst Brno, Olomouc, Jihlava, Znojmo a Opava na Müllerově mapě Moravy

Obr. 17 Zobrazení městeček Mohelnice, Polná, Ostrava a vesnic Hrušovany a Rajhrad na Müllerově mapě Moravy
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Využití databáze  
pro uložení ortofotosnímků
528.8:911

Mgr. Luboš Bělka, 
Vojenský geografický 

a hydrometeorologický úřad, Dobruška

Abstrakt

Národní mapovací agentury v současné době uchovávají množství geografických informací v digitálních rastrových formách, 
přičemž se potýkají s metodami správy a aktualizace těchto dat. Velmi často jsou používány souborově orientované systémy 
administrace dat. Možnosti aplikace databázových řešení správy geografických informací v rastrových formách. Na příkladu 
ortogonalizovaných leteckých měřických snímků jsou popsány různé způsoby uložení georeferencovaných rastrových dat 
pomocí systému řízení báze dat Oracle. Hlavní pozornost je věnována řešení využívajícímu software Image Server z produkce 
firmy ESRI, Inc.

Database Utilization for Orthophotos Storage

Summary

National mapping agencies handle a wide range of geoinformation stored in raster formats whereas they face data 
administration and managementmethods. File oriented systems are used for the raster data administration very often. The 
article deals with possibilities of georeferenced raster data storage based on database solutions. Several methods of the 
 geo-raster data storage are presented exploiting relational database management system Oracle. The main stress is put on 
an ESRI, Inc. solution – software Image Server.

1. Úvod

Rastrový model je jednou z možných reprezentací prostoro
vých dat v geografickém informačním systému. Data jsou 
prezentována ve formě souřadnicově lokalizované matice 
základních elementů (pixelů). Nejužívanějšími rastrovými 
daty jsou patrně ortogonalizované letecké měřické snímky 
(LMS) zpracované do podoby bezešvé mozaiky ve smyslu 
geometrické i radiometrické homogenity. Protože taková 
data mají značný objem, nelze je ukládat ve formě jednoho 
souboru, ale je nutné vytvořit systém členění na jednotli
vé segmenty (soubory). Tento způsob ovšem klade nároky 
na pečlivou organizaci a správu segmentů včetně evidence 
metadat (doplňkových informací o segmentech). 

Základními požadavky na systém správy a administrace 
rastrových dat jsou zajištění bezpečnosti dat, uchování vlast
ních informací včetně metainformací nezbytných k budoucímu 
a časově vzdálenému využívání, rychlá a operativní dostup
nost dat, standardizace datových struktur včetně indexace dat 
tak, aby data byla využitelná širokou škálou počítačových 
aplikací. Pro snadnější administraci i přístup k těmto datům 
se nabízí určitá řešení spojená s databázovým uložením.  

Cílem příspěvku je popsat možnosti uložení velkého množství 
rastrových dat, aby je bylo možné efektivně využívat v rámci 
podnikového informačního a produkčního systému Vojenské
ho geografického a hydrometeorologického úřadu (VGHMÚř) 
v Dobrušce, u uživatelů geografických dat v rámci intranetu 
Armády České republiky, případně u dalších partnerů.

2.  Bezešvá mozaika ortogonalizovaných leteckých 
měřických snímků

Od roku 2003 probíhá státní celoplošné barevné snímkování 
České republiky (ČR) realizované ve spolupráci resortů Čes
kého úřadu zeměměřického a katastrálního, Ministerstva 
obrany ČR a Ministerstva zemědělství ČR. První cyklus byl 

dokončen v roce 2005. Od roku 2006 probíhal druhý cyklus 
snímkování, který byl dokončen do konce roku 2008 a úze
mí celé ČR tak bylo barevnými ortofotosnímky pokryto již 
podruhé.

Snímkování a aktualizace databází ortofotosnímků 
se provádí ve tříletých cyklech. Pro tento účel byla ČR 
rozdělena na tři přibližně stejná pásma (východ, střed 
a západ) a každý rok je zpracováno jedno pásmo, přičemž 
se postupuje od východu na západ. Vlastní snímkování 
je prováděno dodavatelsky privátními firmami, vybraný
mi na základě výběrového řízení. Zpracování do podoby 
ortofotosnímků probíhá ve spolupráci VGHMÚř a Země
měřického úřadu. Primární negativy LMS jsou na základě 
dohody uloženy v archivu VGHMÚř, výsledné ortofoto
snímky jsou uloženy u správců datových bází výše uve
dených resortů.

Výsledkem procesu zpracování snímků je bezešvé barev
né ortofoto území ČR v rozlišení 0,5 m, primárně oběma 
resorty vyrobené a organizované v souřadnicovém refe
renčním systému JTSK v kladu jednotek po mapových 
listech Státní mapy 1:5000 (SM 5). Termín „bezešvé“ 
vyjadřuje vytvoření mozaiky z jednotlivých ortogonalizo
vaných snímků, přičemž dochází k barevnému vyrovnání 
na přechodech mezi snímky tak, aby celé dílo bylo barev
ně homogenní a působilo esteticky co nejlépe. Sekundárně 
jsou v případě VGHMÚř ortofota pro potřeby aktualizace 
digitálního modelu území DMÚ (25) i pro produkci dal
ších armádních mapových produktů na nich založených 
transformována do souřadnicového referenčního systému 
WGS84 kartografického zobrazení UTM (WGS84/UTM) 
a uspořádána do podoby dlaždic (segmentů) o rozměru 
5 × 5 km. Tento produkt byl pojmenován „Bezešvá mozaika 
barevných ortogonalizovaných leteckých měřických sním
ků“ (BMOLMS 50B) a byl zaveden systém pojmenování 
jednotlivých dlaždic.

Každý soubor pokrývající území 5 × 5 km je označen 
jménem, které vyjadřuje velikost zobrazeného území v rám
ci BMOLMS 50B a polohu segmentu. Jméno segmentu je 
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voleno tak, aby umožňovalo jednoznačně adresovat segmen
ty v oblasti celé ČR. Systém značení byl vytvořen nejen pro 
tento produkt, ale je univerzálním způsobem pojmenování 
rastrových produktů v Armádě ČR.

Jméno souboru je vytvořeno následujícím způsobem:
kzzxxxxhyyy.tif,

kde je
k  kód BMOLMS (velikost zobrazeného území), 

v našem případě kód 5 reprezentuje velikost území 
5 × 5 km;

zz  označení 6˚ zóny zobrazení UTM, v našem případě 
33;

xxxx  kód pro souřadnici N v systému WGS84/UTM 
vztaženou k levému dolnímu rohu segmentu;

h  kód pro hemisféru, w pro segmenty na severní 
polokouli, x pro jižní;

yyy  kód pro souřadnici E v systému WGS84/UTM 
vztaženou k levému dolnímu rohu segmentu.

Kód pro souřadnici N, resp. E levého dolního rohu 
segmentu je vytvořen tak, že se rovinná pravoúhlá souřad
nice rohu v metrech dělí skutečnou velikostí strany segmen
tu v metrech (v našem případě pro BMOLMS 50B číslem 
5000). Máli výsledek kódu souřadnice X méně než čtyři 
znaky a výsledek kódu souřadnice Y méně než tři znaky, 
doplní se zleva nulami.

Například pro segment BMOLMS 50B ve 33. zóně 
se souřadnicemi levého dolního rohu N = 5 465 000 m, 
E = 435 000 m:

5 465 000 / 5 000 = 1093
435 000 / 5 000 = 87
jméno souboru bude 5331093w087.tif.

Území ČR pokrývá 3383 segmentů BMOLMS 50B. Tak
to velký počet jednotlivých dlaždic klade nároky na jejich 
správu, organizaci a ukládání. Velikost jedné dlaždice 
o rozměru 10 000 × 10 000 pixelů se objemově rovná cca 
300 MB dat, tzn. celé pokrytí ČR ve výsledku představuje 
1 TB dat.

3. Možnosti uložení segmentů BMOLMS

Základní otázka zní – má smysl ukládat rastrová data, resp. 
mozaiky ortogonálních LMS do databází, nebo je nechat 
v systému souborů a následně vytvořit způsob orientace 
v tomto uspořádání pomocí přehledových schémat?

3.1 Souborový systém

Souborový systém je způsob uložení dat v určité předem 
definované struktuře souborů a adresářů. Ortofotosnímky 
v tomto pojetí reprezentuje soubor nebo více souborů ras
trového typu dat. K nejčastěji používaným rastrovým formá
tům v geoinformatice patří nekomprimované formáty TIFF, 
resp. GeoTIFF a formáty komprimované JPEG, MrSID nebo 
JPEG2000.

Výhody:
snadná aktualizace dat;
data jsou v původním formátu – nedochází nutně ke kon
verzi do jiného formátu;
možnosti (i když omezené) přidělení přístupových práv do 
úrovně jednotlivých souborů.

•
•

•

Nevýhody:
pomalejší doba odezvy při poskytování rastrových dat (při 
poskytování dat dochází  k přenosu celých souborů);
často obtížná orientace v systému značení jednotlivých 
souborů;
komplikovaný přístup k datům;
nemožnost ovládání transportu dat mezi poskytovatelem 
a uživatelem.
V případě BMOLMS 50B celou republiku pokrývá 3383 

segmentů s výše popsaným systémem pojmenování. Jest
liže rastrová data uložíme souborovým způsobem, nabízí 
se umístění souborů do jednoho adresáře (1 tříletý cyklus = 
1 adresář). Je však třeba řešit následující problémy:

kam soubory uložit, aby byly přístupné uživatelům;
jak umožnit uživatelům rychlou orientaci v systému 
pojmenování;
jak zpřístupnit popisné informace o ortofotosnímcích 
(metadata).
Co se týče uložení jednotlivých souborů jako vhodné 

řešení se nabízí použít datové úložiště typu diskového pole. 
Na toto pole by byly uloženy soubory do předem defino
vané adresářové struktury (1 tříletý cyklus = 1 adresář), 
čímž by bylo zajištěno shromáždění všech souborů na 
jednom místě. Diskové pole může sloužit jako souborový 
server, který má na starosti přístup k datům a zabezpečuje 
zápis a čtení souborů podle přístupových práv jednotlivých 
uživatelů [7].

Jedním z možných řešení orientace v systému pojmenová
ní souborů je použít, popř. vytvořit nástroj (aplikaci) sloužící 
k vyhledání a poté k vizualizaci požadovaných dat určených 
buď prostorovým, nebo atributovým dotazem.

Příkladem použití aplikační nadstavby, v současné době 
asi nejvyužívanějším, je řešení firmy ESRI, Inc., a sice 
ArcGIS se svými komponenty, které jsou popsány dále [1].

Raster Catalog
Jedná se o součást geodatabáze, přičemž je možné definovat 
dva typy Raster Catalogu: řízený a neřízený (managed, resp. 
unmanaged). V prvním případě jsou rastrové soubory při 
jeho vytváření načítány do databáze, nevýhodou je zdvojná
sobení objemu dat. Druhý typ zachovává původní soubory 
uložené v adresářové struktuře a zaznamenává pouze cestu 
k souborům. Proces druhého typu řešení, který je v součas
né době používán ve VGHMÚř, při použití Raster Catalogu 
je následující:

vytvoření Raster Catalog neřízeného typu v geodatabázi;
definice atributů, předem lze rozmyslet množství atributů 
tak, aby co nejlépe vystihovaly rastrové soubory;
načtení dat (rastrů), přičemž platí, že jeden načtený sou
bor = jeden řádek v atributové tabulce;
vyplnění atributových polí – každému řádku a atributu je 
následně přiřazena hodnota atributu, je možno použít hro
madný výběr a hromadný zápis hodnot atributů;
využití Raster Catalog – vizualizace rastrů v ArcMap.
Tento způsob správy velkého množství rastrových dat byl 

v praxi vyzkoušen. Vytvořen byl Raster Catalog neřízené
ho typu, platí 1 verze dat = 1 Raster Catalog. Byla zvolena 
následující sestava atributů, která je svým způsobem zdro
jem metadat o původních datech (obr. 1), tj. název, velikost 
pixelu, verze, rok pořízení, hraniční, umístění rastru, kde:

název – vyplývá z výše uvedeného systému značení;
velikost pixelu – velikost pixelu tohoto produktu je vždy 
0,5 m;
verze – jednou verzí se rozumí tříletý cyklus, při kterém 
je pokryto celé území ČR (doposud byly vytvořeny dvě 
verze: 2003 až 2005, 2006 až 2008);

•

•

•
•

•
•

•

•
•

•

•

•

•
•

•
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rok pořízení – v rámci jedné verze figurují tři roky poříze
ní (N, N + 1, N + 2);
hraniční – vzhledem k tomu, že data jsou primárně kom
pletována po SM 50 v systému JTSK a teprve potom 
transformována do souřadnicového referenčního systé
mu WGS84/UTM a kompletována do dlaždic 5 × 5 km, 
dochází k tomu, že některé dlaždice jsou pokryty sním
ky ze dvou ročníků snímkování; v takovém případě jsou 
označeny (např. 2003–2004 atd.); pokud se nejedná o hra
niční dlaždici, atribut nabývá hodnoty 0;
umístění rastru – absolutní cesta k danému rastru zazna
menávající umístění rastru v adresářové struktuře.

Výhody:
jednoduché vytvoření;
vytvořený Raster Catalog lze poskytnout ostatním 
uživatelům (při unmanaged je nutné, aby uživatel měl 
přístup k původním datům – pomocí stejně nastavené 
cesty);
Raster Catalog poskytuje přehledku dostupných dat 
a zároveň lze s jeho pomocí načítat v aplikaci ArcMap 
původní data a dále je využívat;
zachování původních dlaždic – nedochází ke ztrátě popis
ných informací o jednotlivých dlaždicích celé bezešvé 
mozaiky;
na základě hodnot atributů lze provádět atributové dotazy 
spojené s lokalizací požadovaných dlaždic (např. vyber 
všechny dlaždice, které byly vytvořeny v roce 2005 
apod.);
lze provádět prostorové dotazy s využitím dalších vekto
rových dat (např. vyber všechny dlaždice, které pokrývají 
daný kraj, nomenklaturu apod.).

Nevýhody:
po fyzickém odstranění rastru je stále součástí Raster 

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Catalog, z čehož vyplývají obtížně detekovatelné změny 
v obsahu databáze dlaždic;
jedná se o komerční aplikaci;
přístupná pouze pro vlastníky licence.
Raster Catalog neřízeného typu je aplikace s vlastnostmi 

souborového systému i přímého uložení rastrů do databáze. 
Data jsou uložena souborovým způsobem, ale pomocí Raster 
Catalog k nim přistupujeme, aniž bychom se museli starat 
o názvy i umístění jednotlivých dlaždic a složitě vyhledávat 
v jejich seznamu.

3.2 Databázové u ložen í

Databáze je určitá uspořádaná množina dat uložená na 
paměťovém médiu [6], [10]. Manipulaci a přístup k údajům 
v databázi umožňují softwarové prostředky označované 
jako systém řízení báze dat. Tento systém spravuje data, sta
rá se o jejich fyzické uložení a řeší víceuživatelský přístup 
k datům s možností nastavení uživatelských práv. Mezi tyto 
systémy patří například Oracle, který bude zmíněn dále. Pro 
databázové uložení informací systém řízení báze dat nejčas
těji užívá relační datový model, kdy jsou data uspořádána 
do relací, které jsou reprezentovány tabulkami [2]. Tabulky 
jsou tvořeny jednotlivými sloupci (atributy) a řádky (zázna
my). Databázi pak tvoří systém tabulek, mezi nimiž jsou 
definovány vztahy.

Médiem pro uložení databáze je nejčastěji server, který 
má svůj operační systém a programové vybavení poskytu
jící určité služby jiným počítačům [8]. Pro přístup k datům 
se využívá architektura klient–server, kdy databázový ser
ver reaguje na požadavky klienta, zpracovává databázově 
uložená data na základě specifikovaných kritérií a klientovi 
zpřístupňuje a odesílá příslušné informace [9]. Databázový 
server má propracovaný systém přístupových práv – správce 
může nastavit přístupová práva (čtení, zápis) až do úrovně 
jednotlivých polí. Databáze představuje vysoce bezpečné 
uložení dat, při němž je zabráněno neoprávněnému užívání 
dat, poškození zvenku nebo nechtěným kolizím při zápisu 
do databáze. Databázový server poskytuje rovněž víceuživa
telský přístup čili k datům přistupuje více klientů najednou 
[6]. Směrem ke klientům dochází však pouze k přenosu dat 
jimi vyžadovaných, a tím k urychlení celého procesu posky
tování dat.

Tento způsob uložení dat skýtá řadu výhod, zejména:
data mohou být uložena na jednom místě – centrálním 
databázovém serveru, případně replikována systémem 
řízení báze dat na tzv. bezpečnostní systém;
zvýšení bezpečnosti dat metodou duplicitních zápisů na 
různé disky (RAID);
data jsou zpravidla aktualizována metodou klient–server, 
čímž je zajištěno, že všichni uživatelé mají stejná a aktu
ální data;
rozložení zátěže zpracování dat mezi klienta a server;
nepřetržitý přístup k datům – datové servery obvykle běží 
24 hodin denně 365 dní v roce.

3.2.1 Raster Dataset

Raster Dataset (RD) je formátem pro ukládání a správu 
rastrových dat opět od firmy ESRI, Inc. V tomto přípa
dě se jedná o čistě databázové uložení rastrových dat. Po 
založení datové sady typu raster v geodatabázi je do ní mož
né importovat jednotlivé segmenty, přičemž dochází ke spo
jení importovaných souborů a vytvoření bezešvého pokrytí 

•
•

•

•

•

•
•

Obr. 1 Atributy pro dlaždice v Raster Catalogu
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území. Rastrová data jsou pomocí aplikace (ArcCatalog) 
a rozhraní mezi databází a aplikací (ArcSDE) ukládána do 
databázové struktury, kde jsou vytvářeny specifické tabul
ky podle toho, který typ databázového uložení používáme. 
Například rastrová data v geodatabázi uložená do databáze 
Oracle jsou ukládána buď jako binární LONG RAW, nebo 
jako datový typ GeoRaster.

RD ve formátu binární LONG RAW je v databázi Oracle 
tvořen sedmi databázovými tabulkami (obr. 2): business 
tabulka, feature tabulka, spatial index tabulka, auxiliary, 
block, band a raster description tabulka [1].

Business table je řídicí tabulkou obecně při ukládání pro
storových dat do SDE geodatabáze v Oracle a ukládá odka
zy na informace uložené v dalších tabulkách. Při uložení 
rastru do SDE geodatabáze v Oracle je do řídicí tabulky 
(business table) označené WORLD_TIF přidán sloupec 
RASTER a každý záznam tohoto sloupce pak odkazuje na 
rastr uložený v systému tabulek popsaných dále. Platí, že 
každý záznam (řádek) řídicí tabulky se odkazuje na jeden 
rastrový soubor. RD má pouze jeden řádek. Feature tabul
ka označená F117 souřadnicově vymezuje tvar a prostorový 
rozsah RD. Vztah mezi business tabulkou a feature tabulkou 
je realizován přes atribut FID. Spatial index tabulka ozna
čená S117 ukládá odkaz na pravidelnou indexační mřížku 
sloužící k podpoře prostorových dotazů. Do dalších tabu
lek se pak ukládá samotný rastr. Raster description tabul
ka označená SDE_RAS_2 ukládá popis obrazových dat, 
Raster band tabulka označená SDE_ BND_2 ukládá meta
data o jednotlivých spektrálních pásmech, Raster auxiliary 
tabulka označená SDE_AUX_2 ukládá tabulku barev, sta
tistiku a další doplňková data a Raster block tabulka ozna
čená SDE_BLK_2 ukládá vlastní obrazová data pro každé 
spektrální pásmo.

Ukázka tabulek pro uložení rastru a jejich sloupců (atri
butů) je znázorněna na obr. 2. V tab. 1 je pak uveden kon
krétní příklad naplnění tabulek a jejich sloupců pro případ 
uložení 1 segmentu o rozměru 5 × 5 km v rozlišení 0,5 m 
z BMOLMS 50B. Na základě tohoto příkladu bude detailně 
vysvětlena funkčnost jednotlivých tabulek.

Business tabulka je pojmenována názvem RD (v tab. 1 
je označena D5331093W087) a je v ní založen sloupec 
RASTER, o němž je informace uchovávána v systémo
vé tabulce SDE.RASTER_COLUMNS hodnotou atributu 
RASTERCOLUMN_ID (v tab. 1 hodnota 221, která je pak 
použita k označení čtyř tabulek ukládajících rastrová data). 
Systémová tabulka SDE.COLUMN_REGISTRY uchovává 
v atributu COLUMN_NAME názvy jednotlivých sloupců 
business tabulky a v OBJECT_ID uchovává identifikace 
příslušných tabulek. Například v tab. 1 je pro atribut FOOT
PRINT (prostorové vymezení rastru) hodnota OBJECT_ID 
= 2669 identifikující feature tabulku a pro atribut RASTER 
(vlastní rastrová data) výše zmíněná hodnota 221.

Feature tabulka pomocí svých atributů (sloupců) definuje 
prostorové umístění a rozsah RD (obálka). Čísla ve sloupcích 
EMINX, EMINY, EMAXX a EMAXY udávají souřadnice 
levého dolního, resp. pravého horního rohu RD ve zvole
ném souřadnicovém systému (pro BMOLMS 50B rovinné 
souřadnice WGS84/UTM). Jedná se v podstatě o vymeze
ní nejmenšího možného pravoúhelníku pokrývajícího daný 
rastr, o tzv. MBR čili minimum bounding rectangle. Atribut 
AREA ukládá plochu, kterou Raster Dataset zabírá, a LEN 
obvod této plochy. Atribut ENTITY pomocí číselného kódu 
stanoví typ geometrie uloženého prvku; uložený rastr je 
vždy vymezen polygonem pokrývajícím daný rastr (v tab. 1 
pro polygon kód 8). Feature tabulka má v případě RD stejně 
jako business tabulka pouze jeden řádek. Atribut NUMO

FPTS udává počet bodů definujících prvek, resp. polygon 
pokrývající rastr (pro čtvercovou dlaždici 4 body) a atribut 
POINTS zaznamenává souřadnice těchto bodů ve formá
tu LONG RAW, popř. BLOB (Binary Large Object). Do 
databáze je možné ukládat rastrové 3D soubory, které mají 
Zsouřadnici (např. výškové modely). Ortogonální snímek 
Zsouřadnici nemá, tudíž hodnoty sloupců EMINZ a EMA
XZ nejsou naplněné. Identifikace Feature tabulky se děje 
pomocí hodnoty atributu LAYER_ID, který je součástí sys
témové tabulky SDE.LAYERS. V příkladu uvedeném v tab. 
1 je zobrazena tato tabulka a pro daný RD má tento atribut 
hodnotu 2669. Jak bylo uvedeno výše, tato identifikace exis
tuje rovněž v tabulce SDE.COLUMN_REGISTRY.

Spatial index tabulka definuje pravidelný grid pomáhající 
při vytváření prostorových dotazů a zaznamenává polohu 
prvků vůči tomuto gridu. Při vytvoření prostorového dota
zu je tato tabulka, resp. grid, využita k rychlé lokalizaci 
požadované oblasti nad obálkou rastru, teprve potom jsou 
vyžádána vlastní binárně uložená prostorová data. Rych
lé navigaci při prostorových dotazech týkajících se ras
trů napomáhají rovněž pyramidové vrstvy, uložené stejně 
jako originální data ve formátu LONG RAW, popř. BLOB 

Obr. 2 Uložení rastrového souboru v databázi Oracle 
(podle [4])
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v Raster block tabulce. Atributy GX a GY identifikují polohu 
příslušné buňky gridu, do které spadá uložený prvek. Pro
tože rozsah prvku může být přes více buněk pravidelného 
gridu, je vztah mezi feature tabulkou (a business tabulkou) 
a spatial index tabulkou 1 : N. Hodnoty atributů EMINX, 
EMINY, EMAXX a EMAXY jsou stejné jako v případě 
feature tabulky a udávají souřadnice levého dolního, resp. 
pravého horního rohu prvku ve zvoleném souřadnicovém 
systému. Spatial index tabulka se používá u Raster Cata
logu pro indexaci „vektorové vrstvy“ prostorových rozsahů 
(obálek) jednotlivých rastrů tohoto katalogu. Pro RD je sice 
tato tabulka vytvořena, ale nemá žádný záznam, jelikož pro 
RD existuje pouze jedna obálka daného RD. Proto na pří
kladu v tab. 1 není spatial index tabulka S2669 uvedena.

Do dalších tabulek se pak ukládá samotný rastr. Raster 
description tabulka (v tab. 1 označená SDE_RAS_221) má 
tři atributy a slouží k popisu RD. Jednoznačná identifikace 
RD se nachází ve sloupci RASTER_ID a odpovídá hodnotě 
ve sloupci RASTER v bussiness tabulce. RASTER_ID je 

atributem, který jednoznačně definuje záznam – primárním 
klíčem. V příkladu, který je uveden v tab. 1, nejsou další dva 
atributy RASTERFLAGS (číslo, identifikace vymazaných 
záznamů z business tabulky) a DESCRIPTION (textový 
popis rastru) vyplněny. Raster description tabulka je použita 
k identifikaci vymazaných záznamů v ostatních tabulkách, 
které se vztahují k rastru, v situaci, kdy jiná aplikace (různá 
od ArcSDE) smaže záznam v business tabulce.

Raster band tabulka (v tab. 1 označená SDE_BND_
221) slouží k ukládání metadat rastru, které se děje po 
jednotlivých spektrálních pásmech. Primárním klíčem 
je zde atribut RASTERBAND_ID, v případě rastrových 
dat BMOLMS 50B bude mít tato tabulka 3 řádky (pásma 
R, G, B). Tabulka je logicky propojena s business tabulkou 
a s tabulkou SDE_RAS_221 atributem RASTER_ID, kte
rý je zde cizím klíčem (primární klíč v SDE_RAS_221). 
Sloupec RASTERBAND_ID udává číslo spektrálního 
pásma, v případě barevných snímků nabývá hodnot 1, 
2, 3. Dále jsou zde uvedeny prostorové rozsahy jednotli

Tab. 1  Příklad naplnění tabulek při uložení rastrového souboru jako RD do databáze ORACLE
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vých pásem pomocí atributů BAND_WIDTH a BAND_
HEIGHT udávající počet pixelů obrazu v obou směrech. 
(Příklad v tab. 1 uvádí uložení jedné dlaždice o rozměru 
5 × 5 km a velikosti pixelu 0,5 m, tedy rozměr v obou 
směrech 10 000 × 10 000 pixelů stejný pro všechna tři 
pásma.) Dále v Raster band tabulce najdeme prostorové 
vymezení dané souřadnicemi levého dolního rohu, resp. 
pravého horního rohu pro jednotlivá tři pásma zapsaná ve 
sloupcích EMINX, EMINY, EMAXX a EMAXY. V tab. 
1 je rovněž uvedena velikost bloků (BLOCK_WIDTH 
a BLOCK_HEIGHT), do kterých jsou shlukovány pixely 
původního obrazu. Velikost bloku je možné volit (v tab. 
1 hodnota 128). Poslední dva atributy (sloupce) tabulky 
CDATE a MDATE informují o datu vytvoření spektrál
ního pásma, resp. o datu jeho poslední změny. Primárním 
klíčem čili RASTERBAND_ID je tato tabulka propojena 
s následujícími dvěma tabulkami.

Raster auxiliary tabulka (v tab. 1 označená SDE_AUX_221) 
slouží k ukládání doplňkových informací o rastru, kterými 
jsou statistika, tabulky barev, transformace souřadnic a další. 
Tyto informace jsou ukládány pro jednotlivá pásma, která jsou 
jednoznačně stanovena cizím klíčem RASTERBAND_ID. 
Atribut TYPE pak pomocí příslušného kódu rozlišuje, o který 
typ doplňkové informace se jedná. Kód 2 je statistika, kód 3 
tabulka barev, kód 4 transformace souřadnic, kód 5 je vyhra
zen pro geodatabázi a kód 6 pro další údaje. Samotná data 
doplňkových informací jsou pak ve formátu LONG RAW 
nebo BLOB uložena do sloupce OBJECT.

Poslední tabulkou je Raster block tabulka (v tab. 1 ozna
čená SDE_BLK_221), do které jsou ukládána samotná obra
zová data. Data jsou ukládána po jednotlivých pásmech, 
úrovních pyramid a blocích. Proto tedy RASTERBAND_
ID jako cizí klíč udává číslo spektrálního pásma, RRD_
FACTOR číslo pyramidy, ROW_NBR číslo řádku dlaždice 
bloku a COL_NBR číslo sloupce dlaždice bloku. Samotná 
data jsou pak jako LONG RAW (BLOB) uložena ve sloup
ci BLOCK_DATA. V tab. 1 je uvedeno několik řádků této 
tabulky (celá tabulka má celkem 25 138 záznamů). Z celé 
tabulky lze vyčíst, že existuje maximálně šest úrovní pyra
mid, úroveň 0 označuje původní data. Rozsah hodnot, kte
rých nabývají atributy ROW_NBR i COL_NBR, je 0 až 78, 
tzn. 79 hodnot. Číslo 79 vlastně udává počet dlaždic bloků 
o rozměru 128 pixelů (10 000/128) ve směru řádků i sloup
ců.

Výhodou je možnost výpočtu náhledových vrstev (pyra
mid) pro rychlejší zobrazování dat i možnost výpočtu statis
tik sloužících k možné radiometrické úpravě.

Jednoznačnou nevýhodou tohoto způsobu uložení 
BMOLMS 50B je ztráta hranic mezi jednotlivými segmenty 
a informací (metadat) o těchto segmentech. Zajištění přístu
pu k metadatům by bylo možné využitím samostatné poly
gonové vrstvy s příslušnými atributy. Sestava atributů by 
byla obdobná jako při tvorbě Raster Catalogu. Jednotlivý
mi prvky této přehledové vrstvy by byly polygony 5 × 5 km 
rozsahem identické s původními segmenty BMOLMS 50B. 
Každému polygonu by pak byly přiřazeny příslušné hodnoty 
jednotlivých atributů.

Tento způsob databázového uložení lze doporučit, pokud 
data poskytujeme uživateli mimo produkční systém, napří
klad v internetových aplikacích, kdy koncový uživatel bez
prostředně nepotřebuje kromě obrazové informace získané 
přímo ze snímku jinou další popisnou informaci o daných 
datech. Pro případ tříletého cyklu snímkování dochází při 
kompletaci celého území ČR ke „smazání“ hranic mezi 
jednotlivými roky pořízení dat, což v některých případech 
využití není vhodné.

3.2.2 Image Server

Image Server se jeví jako vhodná serverová aplikace pro 
řízení, ukládání a zobrazování rastrových souborů. Jedná se 
o poměrně nový produkt firmy ESRI, jehož vývoj reaguje 
na potřeby správy a poskytování velkých objemů rastrových 
dat, zejména pak snímkových podkladů, jejichž množství 
i objemy v současné době velice rychle narůstají. Produkt 
je vhodný pro společnosti produkující, spravující a posky
tující velké množství rastrových dat. ArcGIS Image Server 
je aktuálně nabízen ve verzi 9.2. Velkou výhodou je určitě 
možnost použití vícenásobné reprezentace rastrových dat 
bez nutnosti jejich duplikace. Klientovi lze poskytovat data 
nejen v původní radiometrické kvalitě, v jaké byly vytvoře
ny. Z originální datové sady lze vytvořit radiometricky upra
vené verze (úprava kontrastu, barevnosti, volba kombinace 
radiometrických pásem, ale např. i možnost tzv. panshar
peningu – spojení dat různého prostorového a spektrálního 
rozlišení užívaného v případě družicových dat). Zpraco
vání odvozených interpretací originálních dat probíhá tzv. 
onthefly přímo na serveru. Tato aplikace by byla vhodným 
řešením ke správě a poskytování BMOLMS 50B, protože 
je tento rastrový produkt využíván pro více účelů s různý
mi nároky na jeho výsledný vzhled. Přesná dokumentace 
původu a způsobu vzniku těchto odvozených dat je možná 
s pomocí Service Editor, který by byl tvůrcem odvozených 
verzí a vedl by jejich evidenci a dokumentaci. Server Mana
ger by rozhodoval o přidělení přístupových práv k poskytnu
tí odvozených verzí jednotlivým klientům – šíření souboru 
.ISCDef. Předpokládá se vytvoření omezeného množství 
odvozených verzí a jejich pečlivá dokumentace (typ a para
metry úprav, vstupní data pro odvozené verze atd.).

Při tvorbě originální sady dat digitalizací analogových 
LMS se tvůrci obecně snaží zachovat pokud možno všechny 
radiometrické hodnoty a využít co nejvíce hodnot intervalu 
radiometrického rozlišení. Při skenování snímků není mož
né nastavovat histogram obrazu pro každý snímek zvlášť, ale 
nastavování probíhá po blocích. Rozsahu radiometrických 
hodnot je dávána určitá volnost při určení minimální a maxi
mální hodnoty, aby na každém snímku bloku byly zachyceny 
všechny objekty. Výsledkem takového způsobu nastavení je 
pak určitý závoj skenovaného obrazu. Závoj snižuje čitelnost 
snímků, která je při vizuální interpretaci důležitá. Pro tento 
účel by mohla být vytvořena aplikací Image Server kontrast
ní verze sloužící jako podklad pro sběr vektorových dat.

Další verze odvozená z originálních dat je požadována 
při tvorbě ortofotomap, kdy se předpokládá tištěný výstup 
snímku. Je tedy nutné vyrobit jinou verzi, která má vztah 
k výstupnímu tiskovému zařízení, po jehož použití je vyro
ben barevně korektní papírový výstup. Takto lze výstupní 
vzhled ortogonálních snímků v podstatě přizpůsobit jednot
livým uživatelům dat.

Architektura Image Serveru je znázorněna na obr. 3.
Aplikace manipuluje a zpřístupňuje klientům rastrová 

data, která mohou být lokalizována na disku v souborovém 
systému nebo uložena databázově spolu s metadaty. Před 
poskytnutím rastrových dat je nutná definice služby posky
tování snímků – Image Service Definition. Jedná se o popis 
dat, která se mají poskytnout, a procesy na nich provedené 
(stretch, kontrast – pro různé účely, pro různá tisková zaří
zení). Poskytovatelem služby je směrem ke klientům šířen 
soubor .ISCDef, který definuje snímkovou službu (Ima
ge Service). Tento soubor je vytvářen a editován v aplika
ci ArcMap a je vrstvou v datovém okně. Na disku se pak 
jedná o adresář obsahující vektorové soubory rozsahu dat, 
soubor .RPDef a další. V souboru .RPDef (Raster Process 
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 Definition File) existují cesty k datům, velikost pixelu, meta
data a rozsah dat.

Service Editor má za úkol definovat snímkovou službu. 
Pomocí panelu nástrojů v ArcMap je schopen vytvářet sním
kové služby a definovat jejich vlastnosti. Generuje rovněž 
soubor .ISCDef, který je šířen klientům.

Poskytovatel dat (Service Provider) zpřístupňuje rastrová 
data, přičemž v rámci jednoho Image Serveru může existovat 
více poskytovatelů. Poskytovatel obdrží požadavek od klien
ta, vykoná požadovanou operaci s daty definovanou popisem 
služby poskytování snímků a doručí klientovi požadovaná 
data. Například nad datovou sadou BMOLMS 50B může 
existovat více definic poskytování originální sady (různé 
barevné podání, zvýšený kontrast atd.).

Image Server publikuje dostupné služby poskytování 
snímků, resp. zajišťuje klientům přístupová práva ke služ
bám. Aplikace klienta kontaktuje nejprve Image Server 
a ten pak určuje poskytovatele, který vykoná daný klientský 
požadavek.

K řízení celého procesu poskytování dat pomocí Image 
Serveru používá administrátor tzv. Server Manager. Pomo
cí něho lze konfigurovat Image Server i poskytovatele, řídit 
zabezpečení služeb, popř. startovat nebo zastavit snímkové 
servery, poskytovatele i služby.

Klientskými aplikacemi mohou být nejen desktopové pro
dukty ESRI (ArcView, ArcInfo, ArcIMS nebo ArcGIS Ser
ver), ale i desktopové produkty jiných firem, např. Microsta
tion a AutoCAD. Lze též použít volně šířený Image Server 
Viewer. Přístup k datovým sadám však mohou získat také 
serverklienti (ArcGIS Server, ArcIMS) nebo webklien
ti přes ArcGIS Server (ArcGIS Explorer, WebMap, OGC 
WMS atd.).

3.2.3 Přímé uložení rastrových dat do databáze

Přímé uložení rastrových dat do databáze lze ukázat na pří
kladu Oracle Spatial v modulu GeoRaster, což v současné 
době představuje asi nejucelenější řešení pro podporu geo
databází. Modul GeoRaster slouží k ukládání, organizaci, 
analýze, dotazování a distribuci geografických rastrových 
dat včetně příslušných metadat. Tento modul je určen přímo 
pro práci s georeferencovanými daty a je tedy potencionálně 
vhodný při uložení BMOLMS 50B. Pro vlastní uložení ras
tru se využívá obecný datový typ pro velké binární objek
ty BLOB. Uložené rastry pak mohou obsahovat následující 
informace – hodnotu pixelu, prostorové vymezení (spatial 
extent), časové a dimenzionální vymezení (např. počet kaná
lů pro snímky s více spektrálními pásmy), atributy vázané 
k jednotlivým pixelům, metadata a podpůrné struktury pro 
management [3].

Použití databáze Oracle pro uložení BMOLMS 50B spo
lu s využitím nástrojů na straně klienta by bylo použitelné, 
v praxi však nebylo vyzkoušeno. Simulace možného využití 
je následující: import dat, vizualizace, práce s daty včetně 
prostorových dotazů, export:

import dat – k importu dat do objektu GeoRaster slouží 
GeoRaster loader nebo příkaz SDO_GEOR.importFrom;
vizualizace dat – Viewer zobrazuje tyto objekty spolu 
s metadaty;
práce s daty – dotazování rastrů, funkce spojené s meta
daty (vytvoření, aktualizace, ...), úprava rastrů (tvorba 
pyramid, ořezání, výběr, ...);
export dat – GeoRaster exporter nebo příkaz SDO_GEOR.
exportTo slouží k exportu objektu GeoRaster do běžných 
rastrových formátů (TIFF, GeoTIFF, JPEG).

•

•

•

•

GeoRaster používá všeobecně použitelný rastrový model, 
který je založen na ukládání jednotlivých komponent, je 
logicky vrstvený a multidimenzionální [5]. Rastrová data se 
skládají z matice buněk (pixelů) a v pojetí GeoRaster se uvá
dí tzv. prostorová dimenze znamenající rozměr rastru (počet 
pixelů) ve směru řádků a sloupců. Ukládaný rastr se dále 
může skládat z více vrstev, v případě obrazových dat pro
dukovaných fotogrammetrií a dálkovým průzkumem Země 
se jedná o spektrální pásma, může se však jednat o tematic
ké rastry nebo výšková data. Pro toto je v pojetí GeoRaster 
zavedena tzv. pásmová dimenze (band dimension) neboli 
počet spektrálních pásem nebo tematických rastrů ukláda
ných do jednoho objektu GeoRaster. Pro BMOLMS 50B 
existují tři spektrální pásma ve viditelné části spektra – RGB. 
Datový model má logicky vrstvenou strukturu, přičemž kaž
dá vrstva je ztotožněna s jedním spektrálním pásmem. Kro
mě samotných obrazových dat v podobě matice pixelů jsou 
ukládány další informace o souboru – metadata. Při uklá
dání je rastrový soubor členěn do bloků o předem zvolené 
velikosti, což napomáhá rychlejšímu zpracování dat. Každý 
blok obrazových dat je pak uložen jako BLOB.

Jak již bylo zmíněno, rastr se ukládá do objektu SDO_
GEORASTER. Tabulka obsahující aspoň jeden sloupec 
tohoto typu se nazývá GeoRaster Table (GRT) a kromě 
tohoto sloupce (na obr. 4 pojmenován RASTER) může obsa
hovat další uživatelsky definované sloupce popisující uklá
daný rastrový soubor. Objekt SDO_GEORASTER obsahuje 
několik parametrů sloužících k jednoznačné identifikaci ras
tru, k uložení informací o prostorovém rozsahu a umístění 
rastru a k uložení dalších metadat (obr. 4). Atribut Spatial_
Extent je objekt typu SDO_GEOMETRY definující prosto
rový rozsah rastru a jeho umístění v rámci souřadnicového 
systému. Pokud je ukládaný rastr georeferencovaný, tzn. 
existují informace o jeho umístění v daném souřadnicovém 
referenčním systému, je možné při jeho importu tyto sou
řadnice uchovat. Atribut Raster_ID je na obr. 4 primárním 
klíčem, číselným vyjádřením jednoznačně označuje uložený 
rastr. Atribut Raster_Data_Table je odkazem na uložení 
samotných obrazových dat a zaznamenává název tabulky 
Raster Data Table (RDT), která je typu SDO_RASTER a ve 
které jsou uložena samotná rastrová data. Atributy Raster_
ID a Raster_Data_Table jednoznačně identifikují GeoRaster 
objekt (uložený rastr) v databázi. Poslední atribut objek
tu v SDO_GEORASTER Metadata je vyhrazen k uložení 
metadat v předem definovaném XML schématu. Předpoklá
dámeli, že BMOLMS 50B se skládá z jednotlivých dlaždic, 

Obr. 3 Architektura Image Serveru (podle [4])
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pak při jejich potencionálním uložení do databáze Oracle 
pomocí Oracle Spatial GeoRaster by každý záznam (řádek) 
v tabulce rastrů (obr. 4) reprezentoval jednu dlaždici, tzn. 
existovalo by 3383 řádků v souboru GDT (dále jen GDT).

Při ukládání je rastrový soubor členěn do bloků, což 
napomáhá rychlejšímu zpracování dat. K uložení jednotli
vých bloků se používá objekt SDO_RASTER, resp. Raster 
Data Table (RDT), viz obr. 4. Cizím klíčem (FK) tabulky 
odkazujícím na ukládaný rastr je atribut Raster_ID. Atribut 
Pyramid_Level udává číslo pyramidové vrstvy, přičemž čís
lo 0 označuje původní data. Atribut Band_Block_Number 
označuje číslo spektrálního pásma. Atribut Row a Column_
Block_Number zapisuje číslo dlaždice bloku ve směru 
řádku, resp. sloupce. Atribut Block_Minimum_Bounding_
Rectangle je typu SDO_GEOMETRY a udává informace 
o prostorovém vymezení bloku rastru v rozsahu nejmenšího 
možného pravoúhelníku pokrývajícího daný rastr. Samotná 
obrazová data se pak ukládají do sloupce Raster_Block jako 
BLOB.

Jak je znázorněno na obr. 5, každý GeoRaster objekt 
v tabulce GRT má asociovanou RDT, která ukládá záznam 
každého bloku tohoto objektu. Samotný BLOB s obrazo
vými daty pro každý blok rastru je uložen zvlášť od RDT 
a je možné pro něj specifikovat parametry uložení. Jeden 
záznam GRT (jeden GeoRaster objekt, resp. jeden uložený 
rastr) je asociovaný s více záznamy v RDT, tzn. existuje 
vztah 1 : N (1 rastr = N bloků). Kombinací hodnot atributů 
Pyramid_Level, Band_Block_Number, Row_Block_Num
ber a Column_Block_Number vznikají jednotlivé záznamy 
v RDT odpovídající jednomu GeoRaster objektu z GDT. 
Například pro jednu barevnou dlaždici BMOLMS 50B 
(RGB = tři spektrální pásma) bez pyramid (původní obraz) 
při velikosti bloku 512 pixelů, celkovém počtu pixelů ve smě
ru řádků i sloupců 10 000 (tzn. 20 dlaždic v každém směru) 
existuje pro tento jeden záznam v GDT 1200 (= 3 × 20 × 20) 
záznamů v RDT. Pro více záznamů (objektů GeoRaster) 
v jedné GRT je možné mít jednu (ale i více) RDT.

Systémová data GeoRasteru (GeoRaster system data) se 
starají o propojení objektů GeoRaster Table a Raster Data 
Table. Systémová tabulka je typu SDO_GEOR_SYSDATA 
(viz tab. 2) a informuje, se kterou RDT je asociován přísluš

ný GeoRaster objekt. Obsahuje čtyři atributy: Table_name, 
který udává jméno GRT, Column_name, který udává název 
sloupce GRT s objektem SDO_GEORASTER, dále atri
but RDT_Table_Name, který udává název příslušné RDT, 
a atribut Raster_ID, který udává číslo Georaster objektu. Při 
vytvoření objektu Georaster je přiřazeno Raster ID i RDT 
a tento objekt je zároveň zaznamenán do systémové tabulky. 
Ta slouží jako jakýsi katalog všech uložených rastrů do objek
tu GeoRaster v databázi a usnadňuje jejich vyhledávání.

GeoRaster nabízí řadu operací nad rastrovými daty. Jed
ná se jak o operace sloužící k ukládání a manipulaci s daty, 
tak o funkce analytické. Jednotlivé funkce (podprogramy) 
pracující s daty i metadaty je možné rozdělit do skupin pod
le druhu procesů, které vykonávají. Základní funkcionalita 
GeoRasteru je obsažena v balících SDO_GEOR a SDO_
GEOR_UTL, které obsahují procedury a funkce napsané 
v PL/SQL.

Nutným předpokladem uložení rastrových dat do objek
tu GeoRaster je vytvořit GDT a RDT příkazem CREA-
TE TABLE, přičemž definujeme jednotlivé sloupce tabu
lek. Dále je nutné vytvořit prázdný GeoRaster objekt 
a vložit ho do GDT příkazem SDO_GEOR.init nebo 
SDO_GEOR.createBlank, kdy dochází k jednoznačnému 
přiřazení Raster_ID a příslušné RDT. Bez správného vytvo
ření GeoRaster objektu nelze provádět žádné další operace 
nad tímto objektem. Pak je možné provést import rastrových 
dat příkazem SDO_GEOR.importFrom (nebo pomocí Geo
Raster Loader). Do existujícího GeoRaster objektu lze uložit 
georeferencovaná rastrová data. Georeference zajišťuje buď 

Obr. 4 Fyzické uložení rastrových dat GeoRaster  
(upraveno podle [5])

Obr. 5 Struktura dat v Oracle GeoRaster (podle [5])
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Tab. 2 Systémová tabulka GeoRasteru (upraveno podle [5])

SDO_GEOR_SYSDATA

Table_name (text)

Column_name (text)

RDT_Table_Name (text)

Raster_ID (číslo)
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tzv. world file (např. pro TIFF soubor TFW), nebo nástroj 
importu využije hlavičku zapsanou přímo v souboru Geo
TIFF. Lze volit jednotlivé parametry – velikost bloku, typ 
komprese, generování prostorového rozsahu, přiřazení sou
řadného systému. Importovat je možné rastrové soubory ve 
formáru TIFF, GIF, BMP, GeoTIFF nebo PNG. Prostorový 
rozsah dat lze pomocí této georeference vygenerovat i pozdě
ji příkazem SDO_GEOR.generateSpatialExtent, výsledkem 
je objekt SDO_GEOMETRY. Pokud není objekt georefe
rencován, výsledek je uložen v pixelových souřadnicích. Po 
vytvoření nového GeoRaster objektu, po uložení rastrových 
dat do něho nebo při jeho aktualizaci a změně by měla být 
před dalším zpracováním provedena validace tohoto Geo
Raster objektu příkazem SDO_GEOR.validateGeoRaster.

Důležitou skupinou příkazů jsou operace týkající se 
aktualizace a dotazování se nad GeoRaster objektem a jeho 
metadaty. Příkaz SDO_GEOR.getCellValue udává hodno
tu vybraného pixelu. Příkaz SDO_GEOR.getRasterSubset 
vytvoří BLOB souřadnicově vymezené části GeoRaster 
objektu v zadané pyramidové úrovni a spektrálních pásmech. 
Příkaz SDO_GEOR.getRasterData vytvoří BLOB celého 
GeoRaster objektu v zadané pyramidové úrovni. Příkaz 
SDO_GEOR.getRasterBlocks vygeneruje BLOB prostorově 
specifikovaných bloků rastru v určité pyramidové úrovni. 
Aktualizaci GeoRaster objektu je možné provádět příkazy 
SDO_GEOR.changeCellValue (změna hodnoty vybraných 
pixelů) a příkazem SDO_GEOR.updateRaster (aktualizace 
určité pyramidové úrovně nebo náhrada pixelů určité oblasti 
hodnotami z jiného GeoRaster objektu). Dalšími „dotazova
cími“ příkazy jsou např.: 

SDO_GEOR.getBandDimSize (počet spektrálních pásem 
GeoRaster objektu),
SDO_GEOR.getHistogram (zobrazí histogram vybrané 
vrstvy),
SDO_GEOR.getLayerDimension (počet vrstev v GeoRaster 
objektu),
SDO_GEOR.getPyramidMaxLevel (počet pyramidových 
vrstev),
SDO_GEOR.getSpatialResolutions (velikost pixelu v smě
ru řádku i sloupce),
SDO_GEOR.getSpectralResolution (spektrální rozlišení 
GeoRaster objektu) atd.

Velkou skupinu příkazů pak tvoří zpracování GeoRaster 
objektu. Patří sem práce s pyramidovými vrstvami, jejich 
generování (SDO_GEOR.generatePyramid) nebo vyma
zání (SDO_GEOR.deletePyramid). Příkaz SDO_GEOR.
subset provede prostorově vymezený výřez z objektu 
Georaster, výsledkem je nový GeoRaster objekt. Příkaz 
SDO_GEOR.mosaic spojí vybrané GeoRaster objekty do 
jednoho. Příkaz SDO_GEOR.generateStatistics vypočí
tá statistiku vybraného spektrálního pásma, popř. vytvoří 
a uloží histogram obrazu. Je možné rovněž změnit jednotlivé 
parametry objektu zadané při importu (např. velikost bloku), 
a to vytvořením kopie GeoRaster objektu s modifikovanými 
parametry – SDO_GEOR.changeFormatCopy.

Pokud chceme uložená rastrová data zobrazovat, máme 
dvě možnosti. Lze použít GeoRaster Viewer nebo exportovat 
GeoRaster objekt do jednoho z běžných rastrových formátů 
(TIFF, GeoTIFF, JPEG), který pak zobrazíme v jiné aplikaci 
podporující tyto formáty. V GeoRaster Vieweru lze zobra
zovat GeoRaster objekty, popř. jejich části, provádět dotazy 
nad těmito objekty, provádět zoomování a posuny. Lze rov
něž zobrazit metadata.

Příkaz SDO_GEOR.exportTo exportuje GeoRaster objekt, 
popř. jeho výřez do vybraného rastrového formátu nebo do 

•

•

•

•

•

•

BLOBu. Výsledek exportu definujeme příslušnými paramet
ry – číslo pyramidové vrstvy pro export, souřadnice výřezu, 
vrstvy, resp. spektrální pásma pro export, výstupní formát 
(TIFF, BMP, GeoTIFF nebo PNG; JPEG a GIF nejsou pro 
export podporovány) a název výstupního souboru.

4. Metadata

Metada slouží k popisu vlastních dat. Metada existují buď 
na úrovni celého produktu (BMOLMS 50B), nebo na úrovni 
jednotlivých segmentů (dlaždic).

V našem případě, jak bylo zmíněno výše, je třeba pro 
jednotlivé dlaždice BMOLMS 50B zaznamenat následující 
popisné údaje:

název segmentu – vyplývá z výše uvedeného systému zna
čení;
velikost pixelu obrazu – velikost pixelu tohoto produktu 
je vždy 0,5 m;
číslo verze – jednou verzí se rozumí tříletý cyklus, za kte
rý je pokryto celé území ČR, doposud byly vytvořeny dvě 
verze (2003 až 2005, 2006 až 2008);
rok pořízení snímků – v rámci jedné verze figurují tři roky 
pořízení leteckých měřických snímků, z nichž se vyrábí 
BMOLMS 50B, (N, N + 1, N + 2);
hraniční dlaždice – vzhledem k tomu, že data jsou pri
márně ukládána v kladu listů SM 5 v systému JTSK 
a teprve potom transformována do souřadnicového systé
mu WGS 84/UTM a kompletována do segmentů 5 × 5 km, 
dochází k tomu, že některé segmenty jsou pokryty sním
ky ze dvou ročníků snímkování; v takovémto případě je 
třeba segmenty označit a zaznamenat roky pořízení (např. 
2003–2004 atd.); pokud se nejedná o hraniční segment, je 
zapsána hodnota 0;
prostorové vymezení – rozsah každého segmentu je 
5 × 5 km, přičemž souřadnicové vymezení je možno 
generovat z názvu (viz výše).
O produktu BMOLMS 50B lze zaznamenat ještě další 

údaje platné pro celé dílo tzn. pro každou dlaždici v mozai
ce:

prostorové vymezení BMOLMS 50B;
radiometrické rozlišení – v našem případě 8bitové (unsi
gned);
spektrální rozlišení – produkt má tři spektrální pásma 
RGB;
souřadnicový systém – rovinné souřadnice WGS84/UTM, 
33. pás.
Popisné údaje je možné zaznamenat do podoby atributů 

přehledové vrstvy (viz Raster Catalog). Pomocí těchto atri
butů v přehledové vrstvě lze formulovat dotazy na jednotlivé 
dlaždice (jazyk SQL).

Nejčastěji jsou však metada zapsána do souboru uloženém 
ve formátu XML. Tento soubor dodržuje určité předem 
definované schéma, do nějž jsou pak zapisovány konkrétní 
popisné údaje. Schéma a obsah dokumentu může používat 
standardy. Jedním z nich je standard ISO 19139 Geographic 
Information Metadata Implementation Specification posky
tující XML schéma vymezující způsob uložení metadat defi
novaných standardem ISO 19115.

Tohoto systému je využito například při přímém uložení 
rastrů do databáze Oracle (GeoRaster). Jak bylo uvedeno 
výše, všechny informace o rastru mimo multidimenzionální 
matici pixelů jsou ukládány jako metadata. K jejich uložení 
se používá předem definované XML schéma skládající se ze 
dvou částí (viz obr. 6).

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
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5. Závěr

Článek diskutuje možnosti uložení rastrových souborů. Na 
příkladu produktu BMOLMS 50B, který pokrývá území 
celé ČR a je pravidelně aktualizován v podobě dalších verzí, 
byly naznačeny možnosti, výhody a nevýhody jednotlivých 
uložení. V podstatě existují dva základní způsoby ukládá
ní velkého objemu rastrových dat: souborové a databázové. 
Pro BMOLMS 50B se v současné době používá souboro
vé uložení. Jeho výhodou je snadná aktualizace, není třeba 
mít rozhraní pro databázové uložení ani není nutná konver
ze původních dat do jiného formátu. Nevýhodou je nutnost 
použít aplikaci k základní orientaci v datech a k jejich vizu
alizaci. Skladování jednotlivých souborů probíhá na diskové 
pole do předem definované adresářové struktury (1 verze = 
1 adresář), které plní funkci souborového serveru.

Byly představeny dva způsoby databázového uložení 
pomocí systému Oracle. Raster Dataset je zakládán v geo
databázi, která je datovým formátem ESRI, a pomocí roz
hraní ArcSDE je možné data uložit do databáze Oracle 
používající relační model s určitým systémem tabulek. 
Modul GeoRaster je součástí aplikace Oracle Spatial a jako 
ukládací formát pro rastrová data používá objekt GeoRaster. 
U těchto dvou příkladů lze najít společný princip – uložení 
po spektrálních pásmech a po blocích o předem stanovené 
velikosti definované počtem pixelů, na které je vstupní rastr 
rozdělen. V systému tabulek pak nechybí informace o pro
storovém vymezení rastru; vymezení georeferencovaných 
rastrů je zajištěno souřadnicemi jejich obálky v referenčním 
souřadnicovém systému. Spolu s původními rastrovými daty 
je možné uložit do databáze pyramidové vrstvy, statistiky, 
histogram obrazu a další informace tykající se rastru (meta
data). Samotná rastrová data jsou pak nejčastěji ukládána 
jako BLOB. Skladování dat probíhá na databázovém serve
ru, přičemž lze plně využít architekturu klient–sever.

Databázové uložení stírá rozhraní mezi jednotlivými 
segmenty BMOLMS 50B, což může být pro další použití 
nevýhodné. Databázové uložení je v současné době využi
to v internetové mapové aplikaci, která poskytuje uživateli 
ortogonalizované snímky BMOLMS 50B spolu s dalšími 
daty.

Existují však i aplikace, které leží někde mezi databázo
vým a souborovým uložením, data je možné mít buď v sou
borovém systému, nebo v databázi, přístup k datům však plně 
využívá architekturu klient–server. Příkladem je Image Ser
ver firmy ESRI, kde jsou výhodou vícenásobné reprezentace 
rastrových dat pro různé způsoby využití (tvorba a aktuali

zace vektorových databází, výroba ortofotomap atd.). Tato 
komerční aplikace se jeví jako nejvhodnější způsob uložení 
BMOLMS 50B, splňující požadavky na vícenásobné použití 
dat bez nutnosti jejich duplikace.

V rámci organizace dat BMOLMS 50B byly rovněž defi
novány metadatové položky na úrovni produktu i jednotli
vých segmentů, které jsou nezbytné k získání základních 
informací o produktu.

Metoda je aplikována na ukládání rastrových dat LMS. Je 
však v zásadě použitelná i k ukládání jiných druhů geogra
fických produktů zpracovávaných a uchovávaných v digitál
ní rastrové formě. Efektivně uložená rastrová data lze pak 
poskytnout armádním uživatelům v rámci intranetu resor
tu ministerstva obrany, popř. zpřístupnit veřejnosti v rámci 
celosvětové internetové sítě. 

Obr. 6 XML schéma metadat pro Oracle GeoRaster
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Z DĚJIN GEODÉZIE, KARTOGRAFIE 
A KATASTRU

Historie výzkumu v oblasti GIS 
a katastru nemovitostí ve VÚGTK, v.v.i.
351:528.4

Článek je věnován jako připomenutí výzkumných výsledků v obo-
ru GIS a katastru nemovitostí v souvislosti s 55. výročím založení 
VÚGTK, v.v.i.

Začátky 
Založením Výzkumného ústavu geodetického, topografického 
a kartografického (VÚGTK) v Praze dne 23. 1. 1954 byl dán základ 
k soustavnému zaměření výzkumných pracovníků na oblast tvorby 
a vedení geografických a katastrálních dat včetně řešení souvisejí
cích problematik. V počátcích šlo především o řešení výzkumných 
úkolů pro národní hospodářství, řešení využitelnosti mapového 
fondu a sledování nových trendů v cizině.

Ihned po zřízení ústavu v roce 1954 bylo třeba v té době urych
leně založit písemné operáty jednotné evidence půdy. Do zpracová
vání operátů byla zavedena tehdy moderní technika, tj. děrnoštítko
vé stroje. Její rozpracování se stalo jedním z prvních výzkumných 
úkolů VÚGTK. V souladu s jeho výsledky byly informace o každé 
parcele naděrovány na 90ti sloupcové děrné štítky systému ARIT
MA. Soubor děrných štítků za každou evidovanou obec byl na tří
dičce setříděn do příslušného uspořádání a na tabelátoru vytištěn 
jako sestava písemného operátu. Byly to „Soupisy parcel“ v uspo
řádání podle aritmetického pořadí čísel parcel, dále „Evidenční lis
ty“ v sestavení podle čísel evidenčních listů jednotlivých uživatelů, 
v nichž byly podle „kultur“ v aritmetickém pořadí čísel uvedeny 
jednotlivé parcely. Kromě toho byly vyhotovovány i sumární sesta
vy jako „Sektorový přehled“ a „Úhrnné hodnoty druhů pozemků“.

Součástí výzkumu se také stalo vyřešení celé organizace práce, 
definování územních jednotek (evidovaných obcí, hospodářských obcí 
a katastrálních území), vypracování postupů třídění a tisku sestav.

V dalších letech se výzkum zabýval modernizací a automatizací 
zpracování informací v geodézii a byly prováděny výzkumné a vývo
jové práce pro technickohospodářské mapování ČSSR. VÚGTK roz
pracovával technické a právní aspekty zákona č. 22/1964 Sb. o evi
denci nemovitostí a prováděcí vyhlášky č. 23/1964 Sb. s účinností od 
1. 4. 1964, jejíž působnost skončila 31. 12. 1992. Tato zákonná úprava 
zavedla list vlastnictví (části A, B, C a D), zobrazovací a souřadni
cový systém S42, měřítko mapování 1:2000 (výjimečně 1:1000), 
zjišťování a zobrazování hranic vlastnických a užívacích. Po důklad
ném ověření přesnosti byla zavedena univerzální fotogrammetrická 
metoda mapování z leteckých měřických snímků převážně v měřít
ku 1:8500 nebo 1:4500 (pro THM 1:1000) jen s grafickým výstupem. 
Tehdejší vývojové a výzkumné trendy a možnosti byly začleněny do 
technickohospodářského mapování (THM) v letech 1961 až 1968. 
Budovy byly zobrazovány se střešním pláštěm, mapování bylo pro
váděno včetně výškopisu s bohatým polohopisným obsahem včetně 
všech povrchových znaků inženýrských sítí. Reprodukce map byla 
provedena ofsetovým tiskem (fotografický negativ, pozitiv, tisková 
deska). Výsledkem fotogrammetrického vyhodnocení byly origi
nály mapových listů (v tužce) a následné kartografické zpracování 
bylo provedeno ručně, názvosloví a mimorámový popis fotosazbou. 
Výpočty výměr byly určovány po mapových listech a rozděleny na 
několik výpočetních skupin.

V sedmdesátých letech minulého tisíciletí byl proveden převod 
map ze systému S42 do souřadnicového systému Jednotné trigo
nometrické sítě katastrální (SJTSK), a to grafickou transformací 
(fotograficky) s následným novým ručním kartografickým zpraco
váním a ofsetovým tiskem.

V letech 1967 až 1969 byl ve VÚGTK řešen úkol pro zdokona
lení měřických, výpočetních a reprodukčních metod používaných 
při evidenci nemovitostí (EN) s cílem zlepšit kvalitu mapového 
fondu její údržbou a vyřešit nedostatek pevných (identických) bodů 
pro zákres změn. Výzkumným řešením byla koncepce zaměřová
ní změn s následným mnohostranným využitím výsledků měření 
změn v mapách EN a jejich naprostá nezávislost na kvalitě dosa
vadních map s využitím nových mechanizačních prostředků. Tato 
metoda se v praxi tehdejších středisek geodézie (SG) osvědčila 
a byla nazývána „Válkovou metodou“ podle řešitele VÚGTK [13].

V roce 1968 byla tato koncepce konkretizována a byly vypra
covány podrobné technologické postupy, které byly zkoušeny sou
časně na několika střediscích geodézie. Mimo to byl také prověřen 
prototyp příručního dálkoměru pro podrobná měření SG. Řešením 

bylo dosaženo možnosti zkvalitnění výsledků měření změn a mož
nosti kvalitativně lepší obnovy map EN i využití výsledků měření 
pro technickohospodářské mapování v příslušném prostoru.

Zaměření změn bylo přímo nebo nepřímo napojeno na pevné 
body podrobného pole (PBPP), které buď již byly ve státním sou
řadnicovém systému (dnes SJTSK) zaměřeny nebo které byly ale
spoň jako PBPP projektovány s tím, že budou zaměřeny do SJTSK 
později. Z tohoto druhého důvodu bylo vhodnější místo bodů stabi
lizovaných kameny volit PBPP na technických objektech (zejména 
domech, mostech, propustích apod.), které mají tu vlastnost, že jsou 
trvalejší a snadněji vyhledatelné. To souvisí i s celou novou kon
cepcí bodového pole, která byla ve VÚGTK také řešena v rámci 
výzkumu mapování [14].

Po roce 1972 bylo ve VÚGTK výzkumně řešeno zdokonalování 
kartografického zpracování a nástup digitálních technologií (např. 
výpočty výměr ze souřadnic podrobných bodů „sálovým počítačem“, 
suché otisky pro čísla a značky, plnicí pera „rotring“). Pro vyhoto
vení originálu mapového listu rytinou do vrstvy na plastové fólii byl 
využíván automatický kreslicí stůl (koordinatograf) řízený „sálovým 
počítačem“ na základě ručně vyhotoveného předpisu kresby. Kreslicí 
stůl byl vyvinut podle návrhu VÚGTK firmou ARITMA.

Další směr našeho výzkumu byl orientovaný na automatizaci 
zpracování a údržbu písemných operátů EN. Byla ověřena řada pro
gramů pro malý počítač MINSK 22 a odzkoušena na části okresu 
České Budějovice. Tato koncepce se ukázala reálnou, avšak vzhle
dem na velké množství v úvahu přicházejících dat vyžadovala počí
tače vyššího řádu, dislokované v jednotlivých krajích. Proto bylo 
přistoupeno k přípravě programů pro střední počítače TESLA 200, 
MINSK 32 a ZPA 600, kterou pod metodickým vedením VÚGTK 
zajišťoval „Podnik výpočetní techniky“ [5].

Využívání výpočetní a zobrazovací techniky otevřelo další 
možnosti výzkumu racionalizace mapovacího procesu. Pro kom
plexní automatizované zpracování velkoměřítkových map byl 
v rámci výzkumu sestaven programový systém MAPA završený 
kresbou map automatickými kreslicími stoly. V souladu s celosvě
tovým vývojem se VÚGTK začal zabývat i problematikou tvorby 
digitálních map a možností jejich využívání. Další problematikou 
byl sběr dat s využitím nové přístrojové techniky, tj. elektronických 
tachymetrů a registračních zařízení.

Nová fotogrammetrická technologie přepracováním map 
v extravilánu obcí v měřítku 1:2880 do metrického systému byla 
vyvinuta v sedmdesátých letech minulého tisíciletí ve VÚGTK pro 
potřeby vytvoření jednotného systému dekadických map a evidenci 
užívacích vztahů v extravilánu obcí. Z leteckých měřických sním
ků v měřítku 1:10 000 byly za pomoci analytické aerotriangulace 
vyhodnoceny grafickou univerzální metodou identické prvky do 
mapových originálů fotogrammetrické údržby a obnovy (FÚO) 
v SJTSK, měřítko 1:2000. Pomocí identických bodů byly přiřazeny 
zvětšeniny map 1:2880 na filmovém materiálu do měřítka 1:2000 
a lomové body platného polohopisu přeneseny propícháním. Karto
grafické zpracování bylo ruční s pomocí suchých obtisků a fotosaz
by, reprodukce ofsetovým tiskem, výměry graficky [9].

V letech 1982 až 1993 byla ve VÚGTK vyvinuta nová techno
logie „Základní mapy velkého měřítka“ v souřadnicovém systému 
JTSK se stanovenými třídami přesnosti bodů a důkladným pro
váděním místního šetření pro stanovení užívacích a vlastnických 
vztahů (bez parcel zjednodušené evidence).

Výsledky výzkumu v oblasti map velkých měřítek byly využi
ty při zpracování ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek. Základní 
ustanovení, která nabyla účinnosti od 1. 5. 1980. Na tuto normu 
navázala v roce 1991 ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení 
a značky. První z těchto norem byla v roce 1991 novelizována [7].

Výzkum v oblasti katastru byl dále v tomto období zaměřen 
zejména na dokončení programového zabezpečení pro tvorbu 
a obnovu map velkých měřítek a pro zajištění technických výpočtů 
na minipočítačích řady SMEP (programové systémy GEOMAP, 
GEOGEP, GEODET), na vybudování programového zabezpeče
ní pro tvorbu a obnovu map velkých měřítek na počítači EC 1045 
(programový systém MAPA 2) a vypracování systému pro stanove
ní stabilních výměr územních (správních) jednotek [2].

Rozvoj výpočetní a zobrazovací techniky též umožnil na zákla
dě výzkumného řešení a provozní realizace číselného zaměřová
ní a zpracování změn v mapách velkých měřítek nastolit systém 
využívání již jednou provedených zeměměřických prací [6].

Výzkum v oboru kartografie
Součástí rozvoje mapování a evidence nemovitostí ve VÚGTK 
byl i kartografický výzkum, který byl zaměřen převážně na rozvoj 
teorie kartografie, a to zejména rozpracování otázek kartografické 
informace a její komunikace. Tyto práce měly mezinárodní ohlas 
a některé jejich principy tvoří trvalý vklad k rozvoji kartografie 
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jako samostatné vědní disciplíny. Dále k vytvoření koncepce, 
metodiky prací a konkrétních technologií československého stát
ního mapového díla středních měřítek – Základní mapy ČSSR 
1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000 a na spoluúčast 
při tvorbě rozsáhlých komplexních atlasových děl – Atlasu ČSSR 
a Atlasu československých dějin. Atlasy dokumentovaly úroveň čs. 
kartografie jako vědní discipliny i technického oboru a lze je cha
rakterizovat jako dovršení jedné z etap rozvoje čs. kartografie [8].

Pro výuku zeměpisu byl vytvořen ucelený komplexní návrh 
jednotné soustavy školních kartografických pomůcek. Návrh byl 
připraven v rozsáhlé a intenzivní spolupráci s výzkumnými peda
gogickými pracovišti a školskou praxí a byl realizován v české 
i slovenské mutaci pro potřeby žáků všech všeobecněvzdělávacích 
škol na území ČSSR.
Kartografický výzkum byl zaměřen na:
  automatizovaný systém tvorby, údržby a obnovy základních 

a tematických map středních a malých měřítek,
  racionalizaci technických postupů, pomůcek a materiálů pro kar

tografické a polygrafické práce,
  výzkum možností využití dálkového průzkumu Země při tvorbě 

a obnově map středních a malých měřítek a při tvorbě tematic
kých map.

Automatizace geodézie a kartografie
V roce 1978 byl zahájen výzkum automatizace vedení vlastnických 
vztahů k nemovitostem. Návrh na řešení automatizace byl ověřen 
v roce 1981 ve všech krajích a výsledkem bylo zejména založení 
nového subregistru D – doplňkových údajů o vlastnictví. Věty sub
registru D obsahovaly údaje potřebné k automatizaci obsahu všech 
částí listů vlastnictví: číslo LV, kód doplňkového údaje, číselný 
doplněk, odkaz na listinu a na položku výkazu změn. Význam 
kódů byl obsažen v samostatném číselníku. Přesto, že ověření bylo 
úspěšné, k další realizaci došlo až v letech 1984 a 1985 [11].

V devadesátých letech minulého tisíciletí se ve VÚGTK postupně 
vytvářel výzkumný tým, který řešil dlouhodobý úkol státního pro
gramu rozvoje ČR s názvem „Výstavba automatizovaného informač
ního systému geodézie a kartografie“ (AISGK), který v šesti dílčích 
úkolech řešil hlavní rozvojové oblasti jako automatizace oboru, bodo
vá pole, digitální katastrální mapa, topografické informace, popisné 
údaje katastru nemovitostí (KN) a integraci dat KN s mimoresortní
mi pracovišti. Složení a počet pracovníků tohoto výzkumného týmu 
se postupně měnil, ale na jeho základech vznikl nový, moderní útvar 
s názvem „GIS a katastr nemovitostí“, který nyní pracuje s využitím 
nových informačních technologií, se solidním technickým vyba
vením, ale hlavně velmi vyspělým výzkumným týmem. Zaměření 
výzkumného týmu je především na výzkum a rozvoj technologií:
  pro obnovu katastrálního operátu,
  pro uplatnění datových sad resortu Českého úřadu zeměměřické

ho a katastrálního (ČÚZK) ve státní správě a samosprávě,
  na spolupráci s mimoresortními organizacemi při provádění pra

cí, souvisejících s katastrem nemovitostí (např. SW zabezpečení), 
na mezinárodní spolupráci a řešení zahraničních projektů.
Z významných řešení, která ovlivnila práci řešitelského týmu GIS 

a KN a zvýšila významným způsobem výzkumnou a badatelskou 
úroveň mladých i starších řešitelů, byly projekty pro různé resorty. 
V prvé řadě pro resort ČÚZK (projekt obnovy katastrálního ope
rátu), projekt pro Ministerstvo kultury ČR (lokalizace nemovitých 
kulturních památek), projekt pro Ministerstvo životního prostředí 
ČR (krizový management při povodních) a projekt pro Ministerstvo 
zahraničních věcí ČR (řešení evidence půdy v Uzbekistánu).

Ve VÚGTK byl také vyvinut ucelený systém pro obnovu katastrál
ního operátu novým mapováním a přepracováním stávajících analo
gových map do jednotného státního souřadnicového systému JTSK, 
programový systém MicroGEOS. Jeho začátky jsou v roce 1993, kdy 
se ve VÚGTK řešil AISGK. Vstupní datové sady jsou především sou
bory popisných informací katastru nemovitostí v textovém formátu 
*.vfk z databáze Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN), 
dále rastrové soubory stávajících katastrálních map a textové soubory 
registrů souřadnic. Po načtení dat se provede ruční vektorizace ras
trových souborů a katastrální mapa se porovná se soubory popisných 
informací s ohledem na jednotnost obou částí katastru.

Programový systém dále zajišťuje vyhotovení podkladů pro zjišťo
vání průběhu hranic pozemků a vyhotovení soupisů nemovitostí pro 
každý náčrt zjišťování průběhu hranic pozemků. Digitální forma 
náčrtů je doplňována údaji získanými při zjišťování průběhu hranic 
a současně umožňuje i tiskový výstup pro práci v terénu. Z náčrtu 
zjišťování průběhu hranic dokáže program automatizovaně připravit 
náčrt měřický pro podrobné měření. Z měřických náčrtů vedených 
po souborech program vytvoří pro celé katastrální území digitální 
mapu ve struktuře a s atributy podle státního standardu. Automatic
ké spojování kresby na body s měřenými souřadnicemi a doplnění 

kresby parcel zjednodušené evidence je zajištěno programovými 
funkcemi, které byly součástí řešení projektu. Samostatná funkce 
byla vyvinuta pro automatizované přečíslování parcel a vytvoření 
srovnávacího sestavení, které pracuje ve třech krocích, tj. koncept 
přečíslování, mapa po přečíslování a nakonec vyhotoví srovnávací 
sestavení přečíslování z původních parcelních čísel a čísel nových.

Účelem výzkumné práce „Využití metajazyka XML v zeměmě
řictví a katastru nemovitostí“ bylo demonstrovat možnosti využi
tí XML pro výměnu a uložení dat katastru nemovitostí. Hlavním 
výstupem této etapy bylo vytvoření funkčních komponentů demon
strujících možnosti využití XML v resortu ČÚZK. Funkční kom
ponenty zahrnují prakticky celou škálu technologií využívajících 
XML jako základní nástroj pro zpracování dat [1].

Výzkum Státní mapy 1:5000 v letech 2003 až 2005 se zabýval 
vývojem technických prostředků a údržbou aplikační programové 
nadstavby MicroGEOS SM 5. Obsahem tohoto systému bylo vede
ní Státní mapy 1:5000 v digitální vektorové formě, uložení všech 
dat do databáze, návrh obchodního modelu a založení a vedení 
databázové části pro metadata. Systém čerpá z několika zdrojů dat, 
a proto patří do kategorie map odvozených. Databáze byla navrže
na z dat ISKN a dat katastrálních map ČR, z dat Základní báze 
geografických dat (ZABAGED®), GEONAMES (popis) a využíva
la také ortofotomap.

Současnost 
V současné době se útvar GIS a KN zabývá vývojem nástroje pro 
obnovu katastrálního operátu v rámci digitalizace souboru geode
tických informací ve vazbě na vývoj informačního systému katast
ru nemovitostí, zpracováním systému digitálního záznamu podrob
ného měření změn a změn vyplývajících z přechodu na centrální 
databázi ISKN [4].

Mezi nové automatické programy patří nová definice slučova
ných bloků přímo programem Final, která zajistí stoprocentní syn
chronizaci mezi výkresem srovnávacího grafického systému (SGS) 
a editovatelnými bloky v databázi. Dalšími velkými změnami je 
možnost práce s prvky orientační mapy a definičními body parcel 
a jejich využití pro tvorbu náčrtů, zavedení práce s liniemi věcných 
břemen a přepracované generování obnoveného operátu (OO) pod
le požadavků nově vytvářených katastrálních map digitalizovaných 
(KMD), které mají nová pravidla pro přebírání výměr a vytváří 
zcela nové srovnávací sestavení [12].

V oblasti vývoje systému pro tvorbu digitálního záznamu 
podrobného měření změn byl vytvořen a dále vyvíjen systém 
DIKAT®, který je integrovanou součástí systému MicroGEOS 
Nautil. DIKAT® pracuje ve vlastním tabulkovém prostoru v rám
ci databáze MGEO, tím je zajištěna možnost práce i s takovými 
výstupy z ISKN, se kterými MicroGEOS Nautil nepracuje; jed
ná se zejména o práci s výřezem části katastrálního území nebo 
výměnný formát katastru přes více katastrálních území [3].  

Z perspektivních úkolů byla provedena studie možnosti využití 
3D GIS prostředí pro podmínky stávajících digitálních katastrál
ních map. Studie se zaměřila na jednotlivé geometrie využitelné 
v katastru, popisuje multiaplikační a odvozené geometrie, způ
sob modelování objektů ve 3D jednotkách. Zabývá se rozdělením 
současných geometrických modelů ve 3D jednotkách a poukazuje 
na rozvoj trojrozměrného modelování v katastru nemovitostí. Je 
navržen model pro vedení 3D katastru bytů. Studie dále analyzuje 
navržený systém a navrhne integraci 2D jednotek parcel ve 3D jed
notkách v jednom prostředí. Zabývá se i standardizováním postupu 
měření při stanovení výměry bytové jednotky.

Od roku 2005 probíhá výzkum začlenění metadat o katastrálních 
územích do systému ISKN. Byl vytvořen SW nástroj (MetaIS) pro 
generování metadat z databáze ISKN a doplnění metadatové sady 
o údaje podle ISO 19115. Systém byl pokusně nasazen v resortu 
ČÚZK a dálkovým způsobem z katastrálních pracovišť byla plněna 
a upravována vzdálená databáze [10].

Systém MetaIS byl doplněn o generování metadat Státní mapy 
1:5000 (SM5) pro mimorámové údaje. V této fázi je využito XML 
struktury konformní dle ISO, ovšem ve značně zúženém rozsahu 
oproti jádru normy ISO 19115. Zohledněny jsou aktuální informa
ce z oblasti metadat o katastrálních územích, katastrálních mapách 
a věcných úkolech resortu ČÚZK. 

V rámci zpracování analýzy parametrů kvality podle ISO 19115 
a prováděcích pravidel INSPIRE byl zpracován dokument, ve kte
rém je navrženo možné řešení pro zavedení kódů kvality do meta
dat o katastrálních územích. 

Velmi zajímavé úkoly vědy a výzkumu řeší útvar GIS a KN pro 
Ministerstvo dopravy ČR v rámci projektu „Standardizace postupů 
pro zajištění kvality tvorby a vedení elektronických dat překážek 
v leteckém provozu“. Cílem je vytvořit standardizovanou databázi 
leteckých překážek podle mezinárodních leteckých předpisů.
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Ve spolupráci s geodetickou firmou GEOLINE, s.r.o. je řešen 
úkol aplikovaného výzkumu pro geodetickou praxi s názvem 
„Výzkum a vývoj nového postupu tvorby digitálního zpracování 
a přenos geodat do centrální databáze pro geodetická měření“. 
Řešení zahrnuje vytvoření architektury systému řízení, aplikaci 
nových informačních a telekomunikačních technologií do procesu 
výroby geometrických plánů, vytvoření SW aplikace pro tvorbu 
geometrického plánu a následný vývoj prototypu.

Řešitelský tým útvaru GIS a KN se úspěšně zapojuje do meziná
rodních projektů EU pro vědu a výzkum. V současné době řešíme 
úkol zaměřený na harmonizaci poštovních adres v Evropě s názvem 
EURADIN. Cílem je dosažení interoperability adres, a tak usnad
nit efektivní přístup, který podpoří vytvoření produktů s přidanou 
hodnotou a zajistí služby napříč Evropou. Partnerství EURADIN 
seskupuje 30 partnerů ze 16 různých evropských zemí.

Druhým mezinárodním projektem, financovaným z EU, kde je 
útvar GIS a KN spoluřešitelem, je NATURE  SDI plus. Cílem pro
jektu je zlepšit harmonizaci stávajících národních datových sad a lépe 
je zpřístupnit a učinit vyhledatelnějšími, sdílet data a nejlepší zkuše
nosti, zlepšit a stimulovat objevitelnost a znovuvyužitelnost informa
cí. Zájmovými daty jsou datové sady týkající se chráněných území, 
biogeografických regionů, habitatů a biotopů a výskytu druhů. 

Nedílnou součástí aktivit je hospodářská a obchodní činnost, 
která je zaměřena na prodej vlastních produktů „Informace KN“, 
„Informace KN Plus“ a „DIKAT®“. Programy Informace KN 
a Informace KN Plus se neustále vyvíjejí s ohledem na změny práv
ních předpisů a o upgrade těchto programů je neustále zájem zvláš
tě od uživatelů z obecních úřadů a dalších organizací. Zájem je také 
o programový systém DIKAT PÚ (pozemkové úpravy). Zabýváme 
se školením systému DIKAT® a DIKAT PÚ a dalších programů 
VÚGTK, kterých se účastní soukromé geodetické firmy, zabývající 
se převážně pozemkovými úpravami.

V roce 2007 útvar GIS a KN dokončil řešení projektu, který byl 
součástí programu Akademie věd ČR s názvem „Informační spo
lečnost“. V rámci tohoto programu se řešila tři témata: 
  Management grafických informací a znalostí,
 Mobilní sběr prostorových dat pro mapování v reálném čase,
  Navigační a logistické systémy na bázi adresy počítače v síti 

(Internet Protocol).
Výsledky řešení jsou podrobně popsány v odborné publikaci 

„Geografická data v informační společnosti“, kterou zpracoval 
autorský kolektiv K. Charvát, M. Kocáb, M. Konečný a P. Kubíček. 
V knize jsou soustředěny poznatky z aplikací nových komunikač
ních technologií, zvláště z geoinformací, zeměměřictví a katastru 
nemovitostí. Kniha popisuje i jeden z výstupů nové technologie 
zpracování geometrického plánu prostřednictvím webové apli
kace [1]. Tato technologie získala pro VÚGTK prestižní ocenění 
v celostátní soutěži vědeckých pracovníků a výzkumných institucí 
s názvem „Česká hlava 2007“, a to cenu v kategorii INDUSTRIE.
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Ing. Milan Kocáb, MBA,
VÚGTK, v.v.i., Zdiby
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18. kartografická konference 
v Olomouci
371.84:528.4

Kartografická společnost ČR a Kartografická spoločnosť SR pořá
daly od 30. 9. do 2. 10. 2009 v Regionálním centru (RC) v Olomou
ci (obr. 1, viz 3. str. obálky) 18. kartografickou konferenci s podti
tulem Quo vadis, kartografie? Záštitu nad konferencí převzali 
hejtman Olomouckého kraje Ing. M. Tesařík, poslanec Evropského 
parlamentu Ing. J. Březina a rektor Univerzity Palackého v Olo
mouci prof. RNDr. L. Dvořák, CSc. Předsedou organizačního 
výboru konference byl prof. RNDr. V. Voženílek, CSc. 

Po zahájení konference prof. RNDr. V. Voženílkem, CSc., (obr. 2, 
viz 3. str. obálky) byl vyhlášen vítěz studentské soutěže Student 
GIS projekt. Stal se jím Ing. I. Pôbiš z Národního lesnického centra 
ve Zvolenu s prací Mobilné geoinformačné technológie v prostredí 
ArcGIS Server pre lesnícky výskum.

Je možné, že motto Kam kráčíš, kartografie? ovlivnilo veliký 
zájem o tuto konferenci ze stran přispěvatelů i účastníků. Bylo 
předneseno přes 80 příspěvků z vysokých škol, státních institucí 
i od soukromých firem z České a Slovenské republiky i z Polska, 
které se různými způsoby dotýkaly kartografie – od výsledků teo
retických výzkumů, standardizace a způsobů výuky kartografie až 
po praktické využití či úvahy, co je ještě kartografické dílo. 

Program přednášek celé konference byl rozdělen do deví
ti odborných sekcí a hned úvodní den byla první sekce věnována 
Uživatelským aspektům mapových děl. Zahajovací referát na 
téma Cartografia Catholica přednesl doc. Ing. V. Čada, CSc., dále 
např. prof. RNDr. V. Voženílek, CSc., v příspěvku Tiskové mapy 
předpovědi počasí porovnal tyto mapky v denním tisku a příspě
vek o lentikulárních mapách na téma 3D kartografie pro každého 
zazněl od Ing. J. Prášila z Kartografie HP.

V prvním odpoledním bloku programu bylo téma Mapy na 
webu. Zde vystoupil např. prof. RNDr. M. Konečný, CSc., s Mapo
vou podporou zimní údržby komunikací či doc. Ing. V. Čada, CSc., 
s Vizualizací císařských otisků map stabilního katastru na území 
velké Plzně. Ing. P. Doubrava, Ph.D., z firmy GEPRO promluvil na 
téma Digitální data a jejich využití ve webových službách.

V podvečerní odborné sekci byly přednášky na téma Historická 
kartografie. Zde zazněly referáty např. doc. Ing. M. Mikšovského, 
CSc., Staré mapy Moravy – některé aspekty kartografického jazyka 
či prof. Ing. B. Veverky, DrSc., Kartometrická analýza polohopis
né přesnosti geografického obsahu historické Komenského mapy 
Moravy. Do této sekce byla vložena krátká prezentace Ing. P. Fenc-
la o Moravském kartografickém centru ve Velkých Opatovicích, 
které bylo otevřeno 26. 10. 2007 a v roce 2008 získalo za svoji 
expozici 2. místo v kategorii Muzejní počin roku v Národní soutěži 
muzeí a galerií Gloria musealis.
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Na závěr prvního dne konference se sešli členové Kartogra
fické společnosti ČR, aby zde uspořádali Valnou hromadu s vol
bou nového výboru. Následný den pak byl z jejich středu zvolen 
předsedou Kartografické společnosti ČR pro období 2009 až 2013 
doc. Ing. M. Mikšovský, CSc.

Večer všichni zúčastnění přijali pozvání prof. RNDr. V. Voženíl-
ka, CSc., na Galavečer do Uměleckého centra UP, kde byl dostateč
ný prostor na řešení dotazů k předneseným referátům i k odborné 
či přátelské debatě odborníků z oboru kartografie.

Druhý den konference zahajovalo téma Dálkový průzkum Země 
a satelitní mapování, kde významným příspěvkem bylo vystoupení 
doc. Ing. J. Šímy, CSc., s názvem Průzkum absolutní polohové přes
nosti ortofotografického zobrazení celého území ČR s rozlišením 
0,50, 0,25, resp. 0,20 m v území na Západočeské univerzitě v Plzni.

Dopolední program pak uzavírala sekce Atlasy a tematická 
kartografie. Zde nemůžeme opomenout příspěvek doc. RNDr. 
B. Nižnanského, CSc., Geografické informace o Slovensku v tema
tických atlasech SR dvou generací z hlediska tematické kartografie, 
ani vystoupení doc. RNDr. J. Kaňoka, CSc., s příspěvkem Rozhodo
vací procesy v tematické kartografii. Oživením vědeckých příspěv
ků byl referát RNDr. J. Lysáka Skalní útvary z pohledu digitální 
kartografie a GIS. Na závěr bloku Ing. T. Kubín seznámil účastníky 
konference s produkcí tematických map Zeměměřického úřadu.

Dlouhý a náročný odpolední program byl věnován Generalizaci, 
matematické a teoretické kartografii. Zahájen byl příspěvkem doc. 
Ing. J. Čižmára, PhD. na téma Generalizácia mapového obsahu v počí
tačovom prostredí a zakončen vystoupením RNDr. J. D. Bláhy s referá
tem Mentální mapy jako pomůcka k hodnocení kartografických děl.

Večerní sekce s programem Vzdělávání v kartografii se zabý
vala výukou a vzděláváním žáků i studentů, kartografickými 
pomůckami i interaktivní tabulí. Celý blok přednášek zakončilo 
vystoupení Ing. P. Skály s příspěvkem Mapy osobností.

Bohatý odborný program druhého dne konference byl završen 
krásným uměleckým zážitkem v podobě varhanního koncertu 
v kostele sv. Mořice.

Poslední den konference začínal na téma Technologie a stan-
dardizace v kartografii. Zde je třeba připomenout např. referát 
doc. Ing. V. Talhofera, CSc., Kvalita a spolehlivost prostorové 
informace nebo vystoupení Ing. Z. Udržalové s Mapou základních 
sídelních jednotek. Úsměvy na tvářích přítomných vyloudil referát 
Mapy s životností několika sekund Ing. P. Skály.

Závěrečnou sekcí přednášek byly Geoprostorové analýzy 
a GIS, ve které vystoupila např. Ing. J. Váňová s referátem Národ
ní databáze Data200 a projekt EuroRegionalMap či RNDr. P. Švec 
s příspěvkem Možnosti využití GIS při mapování klíšťat a klíšťa
ty přenášených patogenů v Jihočeském kraji, ve kterém ukázal, 
k čemu všemu se dá GIS využít. 

Po všechny dny konference probíhaly v předsálí kongresového 
prostoru i tematické výstavy jak z produkce současných kartogra
fických nakladatelství (obr. 3, viz 3. str. obálky), geoinformačních 
firem a vysokých škol, tak i průřezy historií kartografických konfe
rencí, existencí ICA či soutěží Kartografické společnosti ČR Mapa 
roku. Velký zájem byl o prezentaci interaktivní tabule pro výuku 
zeměpisu či o stánek firmy Kartografie HP, kde se předváděly plas
tické a lentikulární mapy, a to hlavně z turisticky zajímavých oblastí 
naší republiky.

Většina prezentací je uveřejněna v publikacích Geodetický 
a kartografický obzor 9/2009, Kartografické listy 17/2009, Geo
grafie – Sborník ČGS 3/2009, Geografický časopis – Bratislava,  
GeoBusiness nebo Moravian Geographic Report.

Součástí konference byla zároveň i soutěžní výstava posterů, 
kde se vítězem stal plakát Skalní útvary z pohledu digitální kar
tografie a GIS RNDr. J. Lysáka z UK Praha, druhé místo obsa
dil plakát Výtvarné styly a techniky v kartografických dílech od 
RNDr. J. D. Bláhy z UK Praha a třetí místo obsadily plakáty Geo
names – nová kapitola I. Švehlové, prom. fil. a hist. ze Zeměměřic
kého úřadu a Google a ArcGIS – Nové možnosti v 3D vizualizaci 
Bc. S. Popelky z UP Olomouc. Vyhlášení vítězů soutěže proběhlo 
při slavnostním zakončení konference.

Závěrem lze říci, že konference byla velmi zdařilá, preciz
ně připravená i vedená. Poděkování patří především prof. RNDr. 
V. Voženílkovi, CSc., a celému organizačnímu výboru. Za dva roky 
na 19. kartografické konferenci tentokrát na Slovensku uvidíme, jaké 
novinky se v našem oboru objeví. Věříme, že i nadále bude platit na 
otázku „Kam kráčíš, kartografie?“ odpověď, že kartografie kráčí 
správným směrem, jak jsme se na konferenci všichni přesvědčili.

Ing. Jana Krejčová,
RNDr. Jana Pressová,

foto: Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha

ZAJÍMAVOSTI

Národní technická knihovna v Praze
026:027.7:727.8

Ve snadno zapamatovatelné datum 09. 09. 09 (9. 9. 2009) byla 
na místě dřívějšího parkoviště v areálu Českého vysokého uče
ní technického (ČVUT) a Vysoké školy chemickotechnologické 
(VŠCHT) na Flemingově náměstí v Praze 6Dejvicích otevřena 
nová budova Národní technické knihovny (NTK). Bližší informace 
uvádí např. [1] a [2]; citujme alespoň základní z nich.

NTK shromážďuje zhruba 1,5 milionu svazků odborné literatu
ry z fondů dřívější Státní technické knihovny, která čtenářům po 
řadu let sloužila v historickém Klementinu, a Ústřední knihovny 
ČVUT, která rozhodnutím Akademického senátu vznikla počát
kem roku 2009 sjednocením ústředních knihoven jednotlivých 
fakult a ústavů. Knihovny fakult, nesídlících v Dejvicích, zůstanou 
zachovány jako detašovaná pracoviště, stejně jako knihovny někte
rých kateder a ústavů. V nové budově pracuje 150 knihovníků NTK 
a 30 knihovníků ČVUT.

Oblá budova s kontinuální průsvitnou či průhlednou skleněnou 
fasádou vznikla podle návrhu pražského ateliéru Projektil archi
tekti (R. Brychta, A. Halíř, O. Hofmeister, P. Lešek), který zvítě
zil v architektonické soutěži roku 2001 (obr. 1, viz 3. str. obálky). 
Návrh zachovává původní urbanistickou koncepci blokové zástavby 
Antonína Engela z 20. let 20. století. (Poznámka: A. Engel, 1879–
1958, profesor ČVUT, autor např. Vítězného náměstí a Podolské 
vodárny.) Generálním projektantem je Helika, a.s., generálním 
partnerem výstavby Sekyra Group, a.s., generálním dodavatelem 
sdružení Metrostav, a.s., a OHL ŽS, a.s. Stavební práce byly zahá
jeny roku 2006, náklady dosáhly zhruba 2,2 miliard Kč. 

Objekt má 6 nadzemních a 3 podzemní podlaží s ústředním atri
em, zastavěná plocha podlaží je 51 434 m². V celé budově je použit 
systém vytápění a chlazení prostřednictvím stropních konstrukcí. 
Střecha bude opatřena extenzivní zelení. Betonové ochozy atria 
jsou zpestřeny kresbami rumunského výtvarníka Dana Perjovschi. 
Veřejně přístupný průchozí bezbariérový parter s kavárnou, knih
kupectvím, pobočkou Městské knihovny Prahy 6 a službami 
naznačuje novou funkci knihovny 21. století jako místa pro diskuze 
a volný pohyb. Knihovní služby začínají ve 2. nadzemním podlaží. 
Očekávaným 900 tisícům návštěvníků za rok bude k dispozici asi 
600 tisíc svazků k volnému výběru, 1 200 studijních a 300 relaxač
ních míst v badatelně, studovně časopisů a norem, v 18 týmových 
studovnách a 29 individuálních, které však budou pronajímány za 
poplatek. Budou mezi nimi i studovny pro vozíčkáře a zrakově 
postižené, po zavírací době má zájemcům sloužit noční studovna. 
V knihovně jsou též 4 počítačové studovny s kapacitou 150 míst; 
pro veřejnost bude k dispozici 250 počítačů a 28 informačních 
terminálů. ČVUT bude nájemcem 5. nadzemního podlaží, kde na 
500 m² bude k dispozici asi 40 000 svazků. Podzemí nabízí kromě 
skladů též 300 placených parkovacích míst pro auta a 200 stání 
pro kola.

[1] Národní technická knihovna. Era, 21, 7, 2007, č. 4, s. 37–40.
[2] KUČEROVÁ, V.: NTK a ČVUT. Pražská technika, 2009, č. 2, 

s. 10–13.

Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc., 
katedra speciální geodézie FSv ČVUT v Praze,

foto: Petr Mach

OZNÁMENÍ

Družicové metody v geodézii 
a katastru

Ústav geodézie Stavební fakulty VUT v Brně pořádá seminář 
Družicové metody v geodézii a katastru ve čtvrtek 4. 2. 2010 od 
9:30 hod. do 15:30 hod. v posluchárně D182, Veveří 95.

Prof. Ing. Zdeněk Nevosád, DrSc.,
FAST VUT v Brně
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Obrázek k článku Hánek, P.: Národní technická knihovna v Praze

Obr. 1 Budova Národní technické knihovny v Praze (foto P. Mach)

Obr. 1 Budova RC – místo konání konference

Obrázky k článku Krejčová, J.–Pressová, J.: 18. kartografická konference v Olomouci (foto P. Mach)

Obr. 2 V. Voženílek (vpravo) zahajuje konferenci

Obr. 3 Prezentace firem v předsálí



Časopis je určen zájemcům o měnící se svět a porozumění problémům místního, regionálního a globálního význa-
mu, procesům v krajině, příčinám a důsledkům sociálních konfliktů. Vedle přírodních a společenských problémů se 
diskutují i obecnější environmentální a multikulturní témata.
     Snaží se přispívat k širšímu kulturnímu rozhledu čtenářů, k chápání historických souvislostí vývoje vztahu spo-
lečnosti a přírody a k přijímání myšlenek udržitelného rozvoje jako významné hodnotové orientace.
Rozsáhlá  část časopisu je přímo určena učitelům – nabízí jim podklady k obsahové a metodické modernizaci výuky 
a materiály přímo využitelné v praxi.

Tematické zaměření čísel 19. ročníku
1. Regiony, regionalizace                                        
2. Děje na nebi                                                                            
3. Energetika – problémy a perspektivy             
4. Oceány a moře                                                     
5. Rusko a postsovětský prostor                             

Pro každé číslo připravujeme soutěž se zajímavými cenami.

Časopis pro podporu 
výuky zeměpisu

19. ročník 2009/2010

Pravidelné rubriky
V zorném poli geografů
Svět kartografie a geoinformatiky
Planeta volá SOS
Zeměpis a škola
Na pomoc škole

Čísla hovoří
Rodinné stříbro
Kaleidoskop
Čteme z fotografií

Ve školním roce vychází 5 čísel, předplatné činí 295 Kč. 

Objednávky a informace:
Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., Ostrovní 30, 110 00 Praha 1, tel.: 224 933 996, mob.: 603 527 207,
e-mail: ncgs@ncgs.cz, rozhledy@ncgs.cz
nebo
On-line objednávky: www.amiservis.cz, e-mail: amiservis@amiservis.cz


