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Úvodní slovo

Seminář Geomatika v projektech je pořádaný oddělením ge-

omatiky, katedry matematiky, Fakulty aplikovaných věd,

Západočeské univerzity v Plzni. Je chápán jako otevřená

platforma setkání a výměny zkušeností geomatiků, geodetů

a geoinformatiků, kteří s naším oddělením dlouhodobě spo-

lupracují v oblasti výuky, výzkumu nebo na řešení konkrét-

ních projektů. Tímto seminářem navazujeme na předchozí

ročníky úspěšné spolupráce s památkovým ústavem (his-

torie viz http://gis.zcu.cz/geomatika-v-projektech) a po-

stupně tuto spolupráci rozšiřujeme i do dalších oblastí, kde

geomatika má nezastupitelnou úlohu.

Výuku na vysoké škole není možné kvalitně realizo-

vat bez úzké vazby na praxi, neboť absolventi jsou s re-

alitou praxe bezprostředně konfrontováni. Naopak praxe

musí přinášet podněty pro směrování a modifikaci výuky

s dostatečným časovým předstihem, protože výukový pro-

ces má jistou zákonitou setrvačnost. Seminář Geomatika

v projektech, kam přijíždí a často vystupují naši absol-

venti ve významných manažerských, řídících nebo vědec-

kých pozicích, se tak pro nás stává zpětnou vazbou s praxí.

Oboustranně výhodná je vzájemná dlouhodobá spolupráce
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s předními firmami v oblasti geodat a geoinformací, jakými

jsou např. ARCDATA PRAHA nebo GEOREAL (Plzeň).

Rozvoj informační společnosti v České republice a vy-

užívání moderních informačních a komunikačních techno-

logií při elektronizaci agend veřejné správy a rozhodova-

cích procesech je úzce vázán na zajištění kvalitních pro-

storových dat na celém území státu. Proto řada projektů

řešených na oddělení geomatiky je zaměřena právě tímto

směrem. Zajištění kvalitních, spolehlivých a aktuálních zá-

kladních geodat je ostatně prioritním úkolem geomatiky.

Identické problémy však řeší i další evropské státy a je

nutné tyto aktivity koordinovat a vzájemně propojovat.

Z tohoto vyplývá nutnost standardizace a úpravy legisla-

tivních procesů v celoevropském prostoru v zájmu udrži-

telného rozvoje společnosti.

Typickým příkladem je oblast územního plánování, kte-

ré není pouze regionální záležitostí s limitovanou prostoro-

vou působností, ale stále častěji je tato problematika řešena

na mezinárodní úrovni a je nutné řešit propojení územně

plánovacích aktivit s existujícími nebo v současnosti navr-

hovanými standardy a normami z oblasti prostorových dat

a geoinformačních technologií. Obecnou směrnicí na celo-
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evropské úrovni, která zákonitě ovlivňuje i oblast územního

plánování, je směrnice INSPIRE (INfrastructure for SPa-

tial InfoRmation in Europe).

Letošní ročník semináře Geomatika v projektech jsme

proto věnovali třem vzájemně provázaným oblastem: Geo-

matika v územním plánování, Geomatika v krizovém ma-

nagementu a Geomatika v památkové péči. Věřím, že infor-

mace, které na semináři budou prezentovány, vás zaujmou

a budou pro vás přínosné . . .

Václav Čada

vedoucí oddělení geomatiky, ZČU
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Výuka PostGIS pomocí Sqltutora

Čepek, A., Landa, M.

{cepek, martin.landa}@fsv.cvut.cz (ČVUT)

GNU Sqltutor je webová aplikace určená pro výuku SQL

(strukturovaný dotazovací jazyk). Sqltutor je implemento-

ván pro relační databázový systém PostgreSQL jako C++

aplikace šířená pod všeobecnou veřejnou licencí GNU. Sql-

tutor je navržen jako CGI skript, který vybere z databáze

otázky, zkontroluje odpovědi a provede hodnocení úspěš-

nosti. Druhou částí projektu je volně dostupná sada SQL

dotazů a odpovědí v podobě tzv. tutoriálů.

Příspěvek se věnuje rozšířené verzi projektu Sqltutor

zaměřené na interaktivní výuku PostGIS. Tato verze Sql-

tutora umožňuje zpracování SQL dotazů nad prostorovými

daty a zobrazení jejich výsledků v textové nebo grafické

formě. Tutoriály pro výuku PostGIS jsou postaveny pře-

devším nad volně dostupnými daty OpenStreetMap.
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Cross-border geomatics solutions for interope-

rable spatial planning applications based on X-

GDI projects in Interreg3/4 (ETC/cil3) pro-

grams

Hoffmann, F.

Vorstand@IGN-SN.de (IGN)

The “grass-roots” of todays INSPIRE Directive go back

to the 90ties, e.g. when starting from the so-called CLIN-

TON Order No 12906 in 1994. This was the beginning

of the foundation of OGC (The OpenGIS Consortium in

1995, now called the Open Geospatial Consortium), as well

the start of GSDI (The Global Spatial Data Infrastructure

Conferences, which actually has been transformed into the

GSDI Association). At the same time in 1995 the Euro-

pean Commission started similar initiatives at Directorate

III (Industry) and Directorate VIII (Environment) to sup-

port spatial and environmental decision making in Europe

of Regions.

A spatial GI discussion forum was created 1997 by

EC/JRC-Ispra, the so-called EGIP-List (European Geo-

Information Policy). It ended up with intensive discussi-
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ons on the vision, mission and conception of the GI2000

Initiative as an integrated ESDI (European Spatial Data

Infrastructure) project, defacto ready for submission just

after the 5th EC GI&GIS Workshop in Stresa/Italy in sum-

mer 1999 but, unfortunately, it was cancelled in December

1999 in spite of demission of the European Commission.

After revival of GI2000 concept in Dublin 2002 and

INSPIRE initial approval in 2004, as well as the adop-

tion of the new INSPIRE Directive later on in 2007, the

geopolitical decision process moved very slowly not only

in European Member states, but also in Saxony. Finally,

the INSPIRE Data and Service Sharing Guidelines of the

European COMMISSION REGULATION No 268/2010 of

March 29th 2010 have been published at April 28th 2010.

This Regulation is aiming to introduce open access condi-

tions to spatial (planning) data sets and services for the

EC institutions and agencies in order to give them the

opportunity to harmonize and integrate geodata for envi-

ronmental and spatial planning supplied from all Member

states in a standardized syntactic and semantic form.

But, one of the main barriers and important challen-

ges are the semantic INSPIRE geodata harmonization and
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geoservice integration of national GI infrastructures across

the state borders. This condition seems to be obvious from

a cartographic viewpoint since its very beginning and has

been the focus behind our traditional awareness GI2000–

GI2010 Strategy Seminars and Symposia in Dresden/

Saxony, as well as the foundation of IGN e.V. (the INNO-

VATION Cross-border-Network) Association in 2002/2003

(see Proceedings of GI2010-Symposium-DRESDEN, pp.

38–40).

Therefore, this presentation gives a selected overview of

existing X-border initiatives as well X-GDI-Portal projects

dealing with topographic, thematic and topologic intero-

perability and usability enabling integration of data, ser-

vices and applications across local, regional and state bor-

ders (see Proceedings of GI2010-Symposium-DRESDEN,

pp. 41–42).

Selected X-border-SDI Examples to be analyzed:

• X-DP-PLIS: Cross-border German-Polish Planning

Information System DE↔PL

• X-GDI-NL/NW: Cross-border Geodata Infrastruc-

ture NL↔DE(NI+NRW)
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• X-GDI-SIGRS/GISOR: Cross-border Spatial Data

Infrastructure of CH↔FR↔DE

• X-GDI-BODENSEE/DACH+: Cross-border SDI for

AT↔CH↔DE(BW+BY)↔LI

• X-GDI-CENTROPE-MAP: Cross-border Spatial

Planning Portal AT↔CZ↔HU↔SK

• X-GDI-SUMAVA: Cross-border Atkis&Zabaged Har-

monisation CZ(PLZ)↔DE(BY)

• X-GDI-NNR: NaturNet+Redime Project Tools for

X-SDI-Testing AT↔CZ↔DE

• X-CROSS-DATA: Cross-border Spatial Information

and Planning System for Saxonia↔Bohemia

• X-RegioGDI-RAPIS: Raumplanungs-Informationssys-

tem X-Region-Sachsen
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Potenciál vytvářeného systému územní identifi-

kace (ISUI) a registru územní identifikace, ad-

res a nemovitostí (RUIAN) pro sledované do-

mény: územní plánování, krizový management

a památkovou péči

Pauknerová, E.

eva.pauknerova@cuzk.cz (ČÚZK)

Abstrakt nebyl doručen do uzávěrky sborníku.
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Plan4all – harmonizace dat územního plánování

v souladu s INSPIRE

Čada, V., Čerba, O., Fiala, R., Janečka, J., Jedlička, K.,

Ježek, J., Mildorf, T.

{cada, cerba, fialar, kjanecka, smrcek, jezekjan, mildorf}@kma.zcu.cz

(ZČU)

Projekt Plan4all nese plný název Evropská síť nejlepších

zkušeností pro interoperabilitu informací územního pláno-

vání. Projekt začal 1. května roku 2009 a bude trvat 30 mě-

síců až do října roku 2011. Je spolufinancovaný komunitár-

ním programem eContentplus1 (Best Practice Networks)

a jeho celkový rozpočet je 4,1 miliónu EUR. Hlavním cí-

lem programu eContentplus a tím i hlavní směr projektu

Plan4all je usnadnění přístupu k digitálním informacím

v Evropě a zlepšit tak jejich využití.

Plan4all se zaměřuje především na sdílení prostorových

dat, která jsou využívána v územním plánování, a která

spadají do sedmi vybraných témat prostorových dat příloh

II a III směrnice INSPIRE:

• Půdní kryt – Land cover;
1http://ec.europa.eu/information society/activities/

econtentplus/index en.htm
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• Využití půdy – Land use;

• Veřejné služby a služby veřejné správy – Utility and

Government services for better governance;

• Výrobní a průmyslová zařízení – Production and in-

dustrial facilities;

• Zemědělská a vodohospodářská zařízení – Agricultu-

ral and aquaculture facilities;

• Správní oblasti/chráněná pásma/regulovaná území

a jednotky podávající hlášení – Area management/

restriction/regulation zones and reporting units;

• Oblasti ohrožené přírodními riziky – Natural risk zo-

nes.

Publikování těchto dat a jejich metadat pomocí webových

služeb v souladu s INSPIRE umožní jejich bezproblémové

sdílení mezi územními plánovači, zajistí transparentnost

výsledků plánovacích činností a zpřístupní je veřejnosti po-

mocí internetu.

Infrastruktura pro prostorové informace v Evropském

společenství (INSPIRE) zajišťuje interoperabilitu dat a

služeb na evropské úrovni pomocí společných pravidel.

Hlavním přínosem projektu Plan4all je zpřístupnit digi-
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tální data územního plánování a umožnit tak jejich lepší

využití a transparentnost v rámci Evropy, zejména pak

v přeshraničním kontextu. Dílčí výsledky projektu budou

sloužit jako referenční materiály pro tvorbu datových spe-

cifikací pro 7 vybraných témat prostorových dat příloh II

a III směrnice INSPIRE. Součinnost s dalšími projekty a

subjekty z této oblasti a využití nejlepších zkušeností (best

practices) v budování SDI a v územním plánování jsou

základními nástroji pro zdárné dokončení všech cílů pro-

jektu.

Projekt Plan4all se dostal do své druhé poloviny svého

řešení a přináší tak řadu nových poznatků. Plán prací navr-

žený před zahájením projektu se úspěšně naplňuje a v době

konání semináře Geomatika v projektech 2010 se připravují

finální zprávy ze třech oblastí, které jsou součástí hlavních

cílů projektu Plan4all:

• tvorba metadatových profilů pro výše uvedená té-

mata,

• tvorba datových modelů pro výše uvedená témata a

• navržení síťové architektury, která umožní samotné

publikování dat a metadat na internetu.
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Příspěvek na semináři shrne nejdůležitější poznatky, které

projekt Plan4all doposud zaznamenal.

Autoři Čada a Jedlička byli podpořeni Výzkumným zá-

měrem MSM 4977751301.
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SDI-EDU – vzdělávání o INSPIRE nejen v kon-

textu územního plánování

Čada, V., Čerba, O., Fiala, R., Janečka, K., Jedlička, K.,

Ježek, J., Mildorf, T.

{cada, cerba, fialar, kjanecka, smrcek, jezekjan, mildorf}@kma.zcu.cz

(ZČU)

Jedním z hlavních cílů projektu SDI-EDU for regional and

urban planning (SDI-EDU) je návrh a tvorba vzděláva-

cího portálu. Náplň vzdělávacího portálu by měla vycházet

z evropské směrnice INSPIRE a jejich dopadů do legislativ

jednotlivých zemí (nejen) v kontextu územního plánování.

V rámci pracovní části WP1 – Sběr a analýza uži-

vatelských požadavků proběhlo celkem sedm workshopů

v jednotlivých partnerských zemích – v každé partnerské

zemi jeden, v České republice pak dva workshopy. Cílem

těchto workshopů bylo kromě představení projektu SDI-

EDU také přednesení prezentací o vybraných hlavních za-

mýšlených tématech projektu SDI-EDU, jak je vidí kon-

sorcium projektu a mimo to rovněž diskuze s účastníky

workshopů o tom, co dalšího by rádi o INSPIRE a souvise-
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jících záležitostech znali, na co by bylo dobré se dále v pro-

jektu SDI-EDU více zaměřit. Workshopy byly určeny pře-

devším posluchačům z cílové skupiny projektu – v České

republice konkrétně:

• Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo vni-

tra ČR, Ústav územního rozvoje

• Krajské úřady

– Odbory informatiky (Oddělení GIS)

– Odbory nebo oddělení územního plánování

• Vytipované (vybrané) konkrétní nižší správní celky,

které mají své lokální řešení, které je „INSPIRE com-

pliantÿ

V ostatních partnerských zemích je struktura cílové sku-

piny obdobná.

Na základě výsledků zmíněných workshopů a on-line

dotazníku, který byl vyplněn lidmi z cílové oblasti projektu

ve všech partnerských zemích, byl ustanoven základní vzdě-

lávací obsah projektu SDI-EDU. Z obsahu jmenujme na-

příklad následující témata:

21



• Problematika SDI na celosvětové úrovni, Směrnice

INSPIRE – důvody jejího vzniku; INSPIRE v pro-

jektech PLAN4ALL, SDI-EDU, BRISEIDE

• Dopady směrnice INSPIRE na oblast územního plá-

nování v národním kontextu

• Implementace Směrnice INSPIRE do národního pro-

středí

• Legislativní a metodické zabezpečení územního plá-

nování

• INSPIRE, Metadata & Územní plánování

• INSPIRE, Prostorová data & Územní plánování

• SW nástroje pro implementaci INSPIRE

• Praktické kurzy aneb jak na to:

– Co dělat s již existujícími metadaty nebo jak

vytvořit nová aby odpovídaly INSPIRE

– Co dělat s již existujícími daty nebo jak vytvořit

nová aby odpovídaly INSPIRE

– Jak provést harmonizaci dat

Jednotlivá témata budou zpracována do výukových kurzů.

Tyto kurzy budou tvořit základní obsah vzdělávacího por-
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tálu, kde budou dostupné ve dvou režimech – on-line a

off-line. On-line varianta bude spočívat v tom, že na kon-

krétní datum a čas bude naplánován start nějakého kurzu.

Uchazeč o kurz v dané datum a čas vstoupí do „virtuální

třídyÿ a absolvuje vybraný kurz. Tyto on-line kurzy bu-

dou vedené lektorem. Do „virtuální třídyÿ bude možné při-

stupovat z libovolného počítače připojeného k Internetu.

Kurzy budou dostupné i v off-line podobě. Kdykoli bude

mít zájemce o absolvování kurzu čas, bude si moci vybrat

z dostupných off-line kurzů ten, který ho bude zajímat,

otevřít jej a celý kurz si samostatně projít.

Všichni autoři jsou podporováni z projektu SDI-EDU

for regional and urban planning, CZ/09/LLP-LdV/TOI/

134010. Autoři Čada a Jedlička byli podpořeni Výzkum-

ným záměrem MSM 4977751301.
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Projekt Humboldt – harmonizace prostorových

dat

Čerba, O., Ježek, J.

{cerba, jezekjan}@kma.zcu.cz (ZČU)

Harmonizace prostorových dat je v poslední době, přede-

vším v souvislosti s nástupem směrnice INSPIRE, často

skloňovaným slovem. Důležitost harmonizace prostorových

dat vzrůstá zvláště v oblasti územního plánování, pro které

je typická různorodost (heterogenita) datových sad. Tato

heterogenita vzniká díky používání různých datových for-

mátů, datových modelů, metadatových profilů, vizualizač-

ních pravidel, souřadnicových systémů apod. Důležitou roli

hraje také kvalita prostorových dat, včetně jejich úplnosti

a spolehlivosti.

V tomto příspěvku budou představeny dva aspekty roz-

sáhlého mezinárodního projektu Humboldt. V rámci to-

hoto projektu vznikají konkrétní softwarové nástroje, které

výrazně napomáhají harmonizaci prostorových dat. Výho-

dou těchto nástrojů je především licence, neboť jsou dis-

tribuovány jako open-source produkty. Další předností je

fakt, že výsledné harmonizační procesy budou realizovány
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pomocí webových služeb a servisně orientované architek-

tury. V rámci projektu Humboldt byly konsorciem vytvá-

řeny tyto nástroje: HUMBOLDT GeoModel Editor (tvorba

konceptuálních modelů pro prostorová data), HUMBOLDT

Alignment Editor (mapování XML schémat vytvořených

na základě konceptuálních modelů), Workflow Design and

Construction Service (webová služba konstruující procesy

harmonizace prostorových dat), Conceptual Schema Tran-

slation Service (Web Processing Service zpracovávající

transformační soubor uložený v programu HALE), Edge

Matching Service (webová služba řešící nekonzistentní ge-

ometrii v datech).

Projekt Humboldt se nezaměřuje pouze na vývoj soft-

ware a harmonizačních postupů. Významnou částí tohoto

projektu jsou také vzdělávací aktivity, které poskytují

základní informace o problematice harmonizace prostoro-

vých, implementace software vytvářeného v rámci projektu

Humboldt a také představují scénáře projektu Humboldt

jako hlavní aplikační a testovací platformu. Podobně jako

software i výukové materiály (texty, tutoriály, video sou-

bory) jsou volně k dispozici (po zaregistrování na webových

stránkách).
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Nové Nahlížení do katastru nemovitostí

Bartoš, J., Souček, P.

{Jiri.Bartos, Petr.Soucek}@cuzk.cz (ČÚZK)

Příspěvek pojednává o připravovaných změnách v apli-

kaci Nahlížení do katastru nemovitostí Českého úřadu ze-

měměřičského a katastrálního. Mezi tyto změny patří pře-

devším nárůst aktuálnosti poskytovaných grafických dat,

které jsou nově získávány přímo z dat ISKN (Informač-

ního systému katastru nemovitostí) přes tzv. publikační

databázi s cca dvouhodinovým odstupem. V aplikaci no-

vého Nahlížení do KN bude významně redukován časový

posun v aktuálnosti dat SPI (Soubor popisných informací)

a grafických dat v podobě SGI (Soubor geodetických in-

formací). Jako vedlejší efekt nového způsobu práce s vek-

torovými daty KN je možné vypozorovat významný ná-

růst kvality při zobrazování vektorových dat. Významné

změny se též týkají vzhledu grafického klienta Nahlížení

do KN, kdy provedené změny zvyšují zejména úroveň kom-

fortu ovládání a jeho intuitivnost. Mezi zcela nové funkce

grafického klienta patří zvýraznění hledané budovy či par-
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cely, kdy dochází k obarvení polygonu hledaného prvku.

Významnou změnou, kterou jistě ocení velké procento uži-

vatelů, je i nově umožněný export mapy do PDF/PNG.

27



Projekt nového výškopisu České republiky –

předběžné výsledky ověření přesnosti

Fiala, R., Šíma, J.

{fialar, sima}@kma.zcu.cz (ZČU)

Příspěvek nejprve stručně představí Projekt tvorby nového

výškopisu ČR realizovaný v letech 2009–2015 Českým úřa-

dem zeměměřickým a katastrálním, Ministerstvem obrany

a Ministerstvem zemědělství. Seznámí posluchače s hlav-

ními cíli projektu, technickými parametry, očekávanými

výsledky a přínosy a také s jeho současným stavem. Přes-

nost digitálního modelu reliéfu (DMR), vzniklého z dat

leteckého laserového skenování, je systematicky kontrolo-

vána mj. i na Západočeské univerzitě v Plzni v rámci do-

hody o spolupráci se Zeměměřickým úřadem. Druhá část

příspěvku seznámí posluchače s metodou robustní kont-

roly přesnosti DMR vyvinuté na ZČU a s předběžnými

výsledky dosavadních kontrol výškové přesnosti leteckého

laserového skenování v rámci zmíněného projektu.
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Podpora technologie GIS při řešení projektu

Amenitní migrace jako nová forma specifické

globální migrace obyvatel a její vliv na socio-

ekonomický rozvoj rurálních oblastí České re-

publiky

Kopp, J., Novotná, M.

{kopp, novotnam}@kge.zcu.cz (ZČU)

V projektu Amenitní migrace jako nová forma specifické

globální migrace obyvatel jsme využívali geografické infor-

mační technologie pro vizualizaci informací, týkající se mi-

grace obyvateltsva ČR a také pro různé prostorové analýzy.

GIS jsme na počátku výzkumu použili pro vymezení rurál-

ních oblastí. Nejpodstatnější částí pak byla vizualizace dat

o přirozené měně a migraci obyvatel za obce ČR. Pomocí

GIS jsme zobrazovali nejen kvantitu migrace (migrační

saldo a migrační obrat), ale také hlavní migrační směry

z velkých měst, ze silně urbanizovaných regionů i z perifer-

ních oblastí Česka. Na základě těchto prostotových analýz

jsme vytvářeli typologii regionů. Dalším typem výzkumů,

kdy byla využita technologie GIS, bylo sledování prosto-

rových korelací kvality přírodních podmínek území a ve-
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likosti migračních přírůstků (úbytků) či nové bytobé vý-

stavby tohoto území. Pro výzkum byla využita data z pro-

storové databáze ArcČR500 (polygonová a bodová témata

obcí ČR, digitální model terénu), vrstva Corine Land cover

z roku 2006 a statistické informace o pobybu obyvatelstva

v letech 1991–2008 za obce v České republice.

Autoři děkují za poskytnutí podpory Grantové agen-

tuře Česká republiky v rámci projektu GAČR č. 403/07/

0714 Amenitní migrace jako nová forma specifické globální

migrace obyvatel. Její vliv na socioekonomický rozvoj ru-

rálních oblastí České republiky.
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Urbanizační procesy olomouckého regionu a je-

jich výzkum pomocí geoinformačních techno-

logií

Burian, J., Miřijovský, J., Svobodová, J.

{jaroslav.burian, jakub.mirijovsky}@upol.cz (UPOL),

svobodova-j@centrum.cz (UPOL)

Obsahem příspěvku je popis výsledků z projektu za-

měřeného na výzkumu urbanizačních procesů olomouckého

regionu. Příspěvek je rozdělen na tři hlavní části – sledo-

vání intenzity pohybu osob, stanovení intenzity suburbani-

zace na základě statistických dat a vymezení urbanizačních

procesů pomocí územních plánů.

První fází výzkumu bylo kvantifikovat pohyb osob mezi

městem Olomoucí a jeho bezprostředním zázemím. Jednou

z metod jak toho dosáhnout bylo terénní šetření, které se

skládalo z měření počtu osob přepravujících se individu-

ální a hromadnou silniční dopravou. Šetření se skládalo

z měření počtu osob přepravujících se individuální silniční

dopravou, kde byl vyšetřován počet projíždějících cyklistů

a odhadován počet cestujících v osobních automobilech
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a měření počtu osob přepravujících se hromadnou silniční

dopravou založené na míře obsazenosti vybraných linko-

vých autobusů.

U většiny výpadových komunikací z Olomouce lze vy-

sledovat pozvolný růst dopravy mezi léty 2000, 2005 a

2010. Významný je především nárůst mezi léty 2005 a 2010

v jihozápadní a jihovýchodní části nejbližšího zázemí Olo-

mouce. Tento nárůst je možné spojovat především s pro-

cesem komerční a rezidenční suburbanizace v těchto loka-

litách.

Druhá část příspěvku popisuje postup při stanovení in-

tenzity suburbanizace. Při studiu urbanizačních procesů je

naprosto nezbytným krokem vymezení centra a jeho zá-

zemí, tedy oblasti, ve které probíhají jednotlivé procesy.

Toto vymezení autoři provedli na základě FUA (functional

urban area) s jeho mírnou úpravou. Takto vymezené území

(FUA Olomouc+) zahrnovalo celkem 53 obcí a město Olo-

mouc. Jako další krok bylo stanoveno období, ve kterém

dochází k úbytku obyvatel centrálního města (Olomouce)

vlivem migrace obyvatel, což je jedním z prvních signálů,

že dochází k suburbanizaci. Toto období (1996–2008) bylo

stanoveno na základě dat z ČSÚ pomocí migračního salda.
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V příspěvku je dále popsán vytvořený počítačový mo-

del pro prostředí ArcGIS, pomocí kterého je možné sta-

novit míru suburbanizace ve zvoleném území. V prostředí

programu ArcGIS je model vyjádřen v podobě Toolboxu

s názvem Suburban Analyst, který obsahuje dvě sady ná-

strojů (Calculate Intensity a Calculate Suburbanization).

Pro výpočet intenzity suburbanizace byly stanoveny váhy

jednotlivých kritériím. Nejdůležitějším kritériem byla sta-

novena intenzita migrace s váhou 0,4, následovala inten-

zita bytové výstavby (0,3), intenzita dojížďky do Olomouce

(0,2) a intenzita nárůstu zastavěné plochy (0,1). V závěreč-

ném kroku jsou výsledné hodnoty míry suburbanizace pro-

násobeny hodnotami míry vlivu Olomouce (podíl kumulo-

vaného počtu přistěhovalých z Olomouce na kumulovaném

počtu všech přistěhovalých do obce za období 1996–2008).

Při hodnocení vlivem všech obcí v ČR dosahuje intenzita

suburbanizace nejvyšších hodnot v Hlušovicích, Bystrova-

nech, Bukovanech, Tovéři, Samotiškách a Dolanech.

Třetí část příspěvku popisuje identifikaci urbanizač-

ních procesů pomocí starých územních plánů. Na podkladě

územních plánů z let 1930, 1955, 1985 a 1999 byla vypra-

cována analýza vývoje města Olomouce, která se dotýká
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především změn prostorových struktur města a výzkumem

urbanizačního procesu. Výsledkem analýzy bylo vymezení

konkrétních lokalit rezidenční i komerční suburbanizace,

resp. urbanizace v podobě tabelárních i mapových výstupů.

Pozornost byla věnována i jevu urban sprawl, který často

doprovází suburbanizaci ve formě jejích negativních pro-

jevů.

Příspěvek je součástí projektu PrF 2010 14 s názvem

„Výzkum pohybu osob na styku urbánního a suburbán-

ního prostoru olomouckého regionuÿ, řešeném na Katedře

geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci.
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Optimalizace využití prostorových dat v krizo-

vém řízení

Březinová, Š., Štěrba Z.

78230@mail.muni.cz (MUNI), zbynek.ste@post.cz (MUNI)

Využívání prostorových informací se v poslední době stává

stále významnější součástí běžného života, aniž si to sami

uživatelé vždy uvědomují. Tyto informace jsou potřebné

nejen při každodenních rutinních činostech, ale zejména

v situacích, při kterých je jejich použití naprosto nezbytné.

Prostorová data jsou mnohdy jediným zdrojem informací,

které pak ve svém důsledku dokáží zachránit životy a ma-

jetek.

V tomto příspěvku je pozornost kladena zejména na

spolupráci zasahujících složek krizového řízení, jejich ko-

munikaci a využívání společného systému. Byla analyzo-

vána struktura Integrovaného záchranného systému, který

je účinným nástrojem při řešení vzniklých mimořádných

událostí. Aby bylo možné navrhnout pozitivní doporučení

pro zvýšení efektivity práce jednotlivých složek záchran-

ného systému, bylo nutné nejprve detailně porozumět také

jejich pracovním postupům. Analýzou činnosti operátorů
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Hasičského záchranného sboru na Krajských operačních a

řídících střediscích bylo zjištěno mnoho nedostatků nejen

v dostupnosti, přesnosti a vizualizaci používaných prosto-

rových dat. Ukázalo se také, že používané nástroje nejsou

zcela uživatelsky přívětivé. Nástroje usnadňující spolupráci

mezi zásahovými jednotkami a řídícím centrem by měly

splňovat požadavky vycházející z potřeby rychlého a efek-

tivního řešení vzniklé mimořádné události.

Velmi důležitým aspektem při řešení těchto situací je

volba nejvhodnější strategie, která by v reálném čase umož-

nila okamžité získání a sdílení všech informací potřebných

na podporu rozhodovacích procesů. Na základě těchto po-

žadavků bylo analyzováno softwarové vybavení využívané

a vyvinuté jinými výzkumnými týmy, které se zabývají po-

dobnou tématikou. Stejně tak byl odzkoušen princip geo-

kolaborace při terénním experimentu Přeprava nebezpeč-

ných látek II. v rámci výzkumného záměru Dynamická

geovizualizace v krizovém managementu řešeném na Pří-

rodovědecké fakultě MU v Brně. Ze všech takto získa-

ných poznatků a zkušeností byly stanoveny požadavky,

které by měl splňovat nástroj umožňující efektivní práci

s prostorovými daty při řešení mimořádné události a záro-
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veň umožňovat geokolaboraci všech zasahujících subjektů.

Tento příspěvek shrnuje dosavadní poznání našeho výz-

kumného týmu v oblasti využívání nástrojů pro práci s pro-

storovými daty v krizovém řízení.
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Porovnání možností specifikací Styled Layer De-

scriptor a Scalable Vector Graphics pro vizua-

lizaci událostí v rámci Atlasu požární ochrany

ČR

Růžička, J.

jan.ruzicka@vsb.cz (VŠB-TUO)

Atlas požární ochrany ČR vytvořený na VŠB-TUO pro

Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR vy-

užívá pro vizualizaci událostí generování rastrových map

na straně serveru. Toto se pro další zpracování takto vy-

tvořených map může jevit jako limitující. Zejména v ob-

lasti inteligentních mapových serverů s prvky umělé inte-

ligence je práce s rastrem jakožto prostředkem pro vizua-

lizaci resp. zpětnou vazbu uživatele omezující. Jako řešení

se nabízí práce s vektorovými daty, kde se v současné době

dá uvažovat o dvou technologiích. První z nich označovaná

jako Styled Layer Descriptor je přímo svázána s tvorbou

map, druhá technologie označovaná jako Scalable Vector

Graphics je orientována do oblasti 2D počítačové grafiky

zejména v prostředí WWW. Tvůrci inteligentních mapo-

vých systémů mohou stát před otázkou, kterou z technolo-
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gií zvolit. Předložený příspěvek se pokusí o srovnání těchto

dvou technologií v oblasti vizualizace událostí ze statistic-

kého sledování zásahů hasičských jednotek, které je použito

v Atlasu požární ochrany ČR. Atlas požární ochrany ČR

využívá dvě základní kartografické metody pro vizualizaci

událostí, a to „kartogram – homogenní – kvalifikačníÿ a

„kartodiagram – strukturníÿ. Připravené srovnání posoudí

možnosti Styled Layer Descriptor a Scalable Vector Gra-

phics pro popis daných mapových výstupů. Volba techno-

logie pro inteligentní mapové servery je zásadní, protože

je nutné, aby uživatelem vytvořené mapové výstupy byly

dále posouzeny expertním systémem. V případě chybně

zvolené technologie není možné expertnímu systému pře-

dat všechny důležité údaje pro přípravu správného do-

poručení jak dál při tvorbě mapy postupovat. Posouzení

vybraných dvou technologií nabízí komplexní zhodnocení

možností těchto technologií, zejména ve vztahu ke zpětné

vazbě ze strany uživatele. Přestože se možnosti technolo-

gie Scalable Vector Graphics zdají být výrazně rozsáhlejší

než u technologie Styled Layer Descriptor, tyto rozsáhlejší

možnosti mohou přinášet i jisté komplikace. Systémem při-

pravený popis mapy, může být uživatelem dále modifikován
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a upravený popis mapy může být zaslán k expertnímu po-

souzení. Tato modifikace přináší rizika, která budou v hod-

nocení také zohledněna.

Příspěvek je podporován z projektu: GA205/09/1159 –

„Inteligentní systém pro interaktivní podporu tvorby te-

matických mapÿ.
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Časoprostorové databáze ve zdravotnictví: od

návrhu až po využití

Kozel, J.

jirikozel@centrum.cz (MUNI)

V letech 2007–2009 se Geografický ústav PřF MU podílel

na řešení dvou projektů zabývajících se využitím geoin-

formatiky ve zdravotnictví: „Kartografická vizualizace a

modelování současných trendů vývoje zdravotního stavu a

zdravotní péče v České republiceÿ (GA205/07/1278, zkr.

MediCarto) a „Vizualizace zdravotních dat pro podporu in-

terdisciplinárního vzdělávání a vztahů s veřejnostíÿ (MSM

2E08028, zkr. VisualHealth).

Na začátku obou projektů stál požadavek na návrh da-

tabáze, ve které budou ukládána, spravována a zpracová-

vána časoprostorová zdravotnická data. U projektu Medi-

Carto šlo o specifickou databázi výskytu vícečetných ná-

dorů u české populace v průběhu let 1976–2005. Databáze

má extrémně jednoduchou strukturu, ale díky obsáhlým

datům (125 000 pacientů a 290 000 nálezů) a systému da-
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tabázových pohledů (views) umožňuje podrobnou analýzu

zmíněných dat z různých hledisek. Prostorová lokalizace

pacientů je na úrovni okresů.

U projektu VisualHealth byla požadována databáze pro

správu libovolných kvantitativních (ne nutně zdravotních)

dat vztažených k libovolným administrativním jednotkám

uspořádaným do hierarchické struktury. Z časového hle-

diska pracuje s databáze s hodnotami vztaženými k jed-

notlivým rokům. Díky úzkému navázání na prezentační

mapový nástroj TimeSeries je databáze schopna uživateli

poskytnout informaci také o tom, zda je možné/smysluplné

zobrazit např. mapu počtu živě narozených v jednotlivých

obcích Jihomoravského kraje za rok 2004.

Příspěvek představuje obě zmíněné databáze od jejich

návrhu až po jejich využití při výrobě přehledových tabu-

lek, mapových sérií určených pro tisk nebo vývoji prezen-

tačního nástroje časových řad TimeSeries.
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Problematika volby vhodných způsobů vizuali-

zace prostorových dat na mapách pro krizový

management

Stachoň, Z., Zbořil, J.

zstachon@geogr.muni.cz (MUNI), jirizboril@mail.muni.cz (MUNI)

Prostorově vztažené informace hrají v rozhodovacích pro-

cesech v krizovém managementu klíčovou roli, přičemž vý-

znamná část těchto informací je získávána z dostupných

mapových podkladů. Vzhledem k tomu, že rozhodování

jednotlivých aktérů často probíhá v časové tísni a v řadě

případů je nutné činit kriticky důležitá rozhodnutí, na je-

jichž správnosti závisí ochrana majetku i zdraví osob, ma-

povým podkladům pro krizový management je nutné vě-

novat dostatečnou pozornost. Informace je potřeba uživa-

telům prezentovat v takové formě, aby je z mapy dokázali

získat co nejrychleji a nejsprávněji.

Digitálních zobrazovací zařízení umožňují snadno mě-

nit způsob reprezentace jednotlivých objektů a jevů podle

charakteru problému, který je aktuálně řešen. Proto lze
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u digitálně prezentovaných map s výhodou využít tzv. kon-

textovou vizualizaci, tj. volbu způsobu reprezentace zobra-

zovaných prvků v závislosti na okolnostech jejího použití.

V krizovém managementu je nutné volit takový způsob

reprezentace prostorových dat, aby údaje, které jsou v da-

ném případě pro rozhodování klíčové, upoutaly pozornost

uživatele bez nutnosti jejich komplikovaného vyhledávání.

Naopak, údaje, které jsou v daném případě pro rozhodo-

vání irelevantní, je vhodné generalizovat, potlačit (např.

použitím průhlednosti, převedením do odstínů šedi apod.)

nebo zcela vypustit, protože v opačném případě by jejich

vlivem mohlo dojít ke zbytečnému zvyšování kognitivní zá-

těže na straně uživatele.

Předkládaný příspěvek se zabývá různými přístupy

k hodnocení mapových podkladů, přičemž největší pozor-

nost je věnována metodě posuzování výkonů uživatelů při

práci s mapou, která se při hodnocení map pro krizový ma-

nagement jeví jako nejvhodnější. V rámci tohoto přístupu

nejsou hodnoceny přímo mapové podklady, nýbrž různé

kognitivní aspekty procesu získávání informací z mapy. Na

základě takto získaných poznatků je potom možné určit

případné nedostatky zkoumané mapové reprezentace a na-
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vrhnout způsoby její optimalizace. V příspěvku jsou po-

psány pilotní studie využití této metody.

Příspěvek byl zpracován jako součást řešení výzkum-

ného záměru MŠMT č. MSM0021622418 „Dynamická ge-

ovizualizace v krizovém managementuÿ.
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CZ-RETRO, retrospektivní mapový projekt his-

torické sídelní struktury České republiky

Kuča, K.

karel.kuca@gmail.com (SOVAMM)

Existující systém UIR neumožňuje plné využití pro evi-

denci reálných sídelních lokalit. Problémem je především

to, že tyto lokality mohou mít nyní různý úřední status: díl

ZSJ, ZSJ (základní sídelní jednotka), osada („část obceÿ),

osada rozdělená do městských částí či obvodů. Struktura

ZSJ není podmnožinou systému osada – obec. Nejmenším

skladebným prvkem, umožňujícím odlišit příslušnost ZSJ

k osadám a katastrálním územím, je pouze díl ZSJ. Pře-

devším ZSJ charakteru urbanistických obvodů ve městech

byly vymezeny zcela nezávisle na systému osad a katastrál-

ních území. Protože ZSJ je limitována minimálním počtem

obyvatel, jsou ve venkovském prostoru četné malé osady

naopak sdruženy do jediné ZSJ a vystupují tedy v systému

ZSJ jen jako díly ZSJ. Systém UIR je mimoto v čase ne-

stabilní, protože podléhá administrativním změnám. Toto

vše byly důvody pro vytvoření systému CZ-RETRO, který

je postupně rozšiřován o retrospektivní část. Autorem a
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správcem mapového projektu je ing. arch. Karel Kuča,

subdodavatelem retrospektivních administrativních údajů

je ing. Štěpán Mleziva. Systém CZ-RETRO je využíván

k místopisné identifikaci ve všech projektech SOVAMM,

v integrovaném informačním systému památkové péče

(IISPP), v projektu Regioskop aj. Bylo by žádoucí jeho

co nejširší rozšíření.

Každý, kdo používá software splňující OpenGIS Stan-

dards, tedy GIS aplikace či CAD, si může přímo do svého

projektu začlenit mapové služby WMS podle standardu

OGC WMS 1.1.1. Jsou přístupné pouze po autentizaci

přiděleným jménem a heslem, které spravuje správce

IISPP. Adresa pro připojení WMS mapové služby: http://

gis.up.npu.cz/tms/ows/wms uzident/ows.php. Ostatní

uživatelé mohou bez omezení nahlížet do veřejného ma-

pového projektu Územní identifikace, který je dostupný

na rozcestníku IISSPP na adrese: http://gis.up.npu.cz/.

V obou těchto zdrojích je kromě CZ-RETRO dostupná též

identifikace jednotlivých budov a dalších objektů v rámci

celé České republiky pomocí identifikátoru IDOB PG.

Mapový projekt CZ-RETRO zahrnuje především všech-

ny tzv. historické osady: historické sídelní lokality typu
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město, městečko (městys), ves, víska, a to včetně jejich

plošného (polygonového) vymezení. Týká se to i lokalit fy-

zicky či administrativně zaniklých po roce 1850, převážně

však až po roce 1945 (lokality zaniklé dávněji před rokem

1850 jsou atributově odlišeny a nemají polygonové vyme-

zení). V úřední evidenci od roku 1850 jde nejčastěji o loka-

lity typu „osadaÿ („část obceÿ), případně o některé místní

části (1900–1930), zejména pokud měly topografický cha-

rakter „vesÿ či „vískaÿ. Primárně jde o lokality evidované

rovněž topografiemi před rokem 1850 (Schaller, Sommer,

Wolny, Palacký). Pro podchycení lokalit byla provedena

důkladná revize jak současné sídelní struktury, tak struk-

tury zachycené II. vojenským mapováním (1842–1852). Po-

lygony historických lokalit pokrývají bezešvě a souvisle celé

území státu.

Města a vesnice dále mohou být členěna na městské

(vesnické) čtvrti. Každá čtvrť je identifikována bodem a

polygonem. Jde o všechny nyní existující městské čtvrtě

(existující fakticky, nikoli de iure, neboť z hlediska nynější

terminologie jde rovněž o „části obceÿ) a všechny městské

čtvrtě, které byly evidovány po roce 1850. Výběrově pak

i čtvrtě existující dříve. V případě některých měst, které
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se sice úředně na čtvrtě nikdy nedělily, ale reálně v nich

lze takové jednotky vymezit (ať už s pomocí ZSJ nebo ji-

nak), bylo to provedeno (atributově jsou odlišeny). Stejně

tak byly zavedeny tzv. „vesnickéÿ čtvrti v těch oblastech,

pro které je typické kobercové, rozptýlené či kopaničář-

ské osídlení (především Jizerské hory, Krkonoše, Valašsko,

Těšínsko, Bílé Karpaty). Pokud polygon historické osady

zahrnuje dvě či více částí obce a/nebo katastrálních území,

vznikají tzv. díly historických osad, vymezené jak bodově,

tak polygonově. Pokud se něco takového vyskytovalo v mi-

nulosti (a nyní již ne), jde o tzv. retrodíly historických osad

(polygonové vymezování retrodílů je v samotném počátku;

většina bývalých dílů historických osad je dosud vymezena

jen bodově).

Mapový projekt mimoto zahrnuje i lokality dalších ty-

pů, především místních částí, resp. samot (dvory, mlýny,

myslivny, zříceniny hradů, hradiště), ale jejich podchycení

je zatím v počátcích.

Mapový projekt umožňuje rovněž sledování historické

územní příslušnosti v rovině okresů. Jde o okresy (soudní

okresy) podle stavu při jejich vytvoření (1850) a zrušení

(1949), dále pak novou strukturu tzv. malých okresů (po-
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čátek: 1949, konec: 1960) a konečně tzv. velké okresy, které

s určitými modifikacemi existují dosud (1960). Pro historic-

kou mikroregionální identifikaci lokalit není použito žádné

z výše uvedených okresních členění, ale tzv. historické mik-

roregiony (regiony), jejichž základ sice tvoří okresní územní

struktura na začátku roku 1949 (1949a), jsou zde však pro-

vedeny určité zásahy (zohlednění geografické spádovosti,

resp. modelace krajiny, dopravní dostupnosti, vynechání

některých podružných center a naopak přidání jiných).

Nadřazeným historickým územním členěním jsou histo-

rické země (Čechy, Morava, Slezsko), které administrativně

existovaly až do počátku roku 1949 (ke sloučení Slezska

s Moravou došlo již roku 1928).

Jak historické osady, tak všechny další lokality jsou

v systému jednoznačně identifikovány stabilním numeric-

kým identifikátorem kód CZ v číselné řadě 1–99999. Vy-

mezení historických osad i dalších lokalit primárně vychází

z existujícího územního uspořádání (část obce, katastrální

území, základní sídelní jednotka, statistický obvod), ale

pouze tehdy, pokud toto není v rozporu s historickou sku-

tečností, která je pro vymezování historických osad prefe-

rována.
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Mapový projekt umožňuje porovnání s aktuálním sta-

vem oficiální administrativní a územní struktury (části

obce, katastrální území, základní sídelní jednotky a všech-

ny vyšší jednotky).
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GIS pro stavebně historické průzkumy (SHP)

v projektech SOVAMM; od inventarizačních

průzkumů po SHP jednotlivých objektů

Syrová, Z., Syrový, J.

syrovy.syrova@tiscali.cz (SOVAMM)

Abstrakt nebyl doručen do uzávěrky sborníku.
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3D tisk z GIS (nejen) pro účely památkové péče

Bobek, K., Jedlička, K., Přibyl, T., Šuba, R.

bobek@plzen.npu.cz (NPÚ), smrcek@kma.zcu.cz (ZČU),

rubeus@email.cz (Rubeus), subar@students.cz (ZČU)

Příspěvek je zaměřen na demonstraci možností 3D tisku na

příkladu památkově chráněného objektu, na kterém může

být vytištěný 3D model využit jako vhodná forma pre-

zentace. Příspěvek porovnává výhody a nevýhody vyu-

žití fyzického třídimenzionálního modelu oproti digitálním

technologiím virtuální reality. Příspěvek popisuje postupy

přípravy geografických podkladových dat pro třídimenzio-

nální tisk. Popisuje principy úpravy zdrojových dat: výběr

optimálních metod, vlastní provedení harmonizace hete-

rogenních vstupních dat, konverzi datových formátů i vý-

sledné vytvoření 3D modelu a tvorbu tiskového prototypu.

To vše na příkladě modelu exteriérů Státního zámku Kozel.

Při práci na zmiňovaném modelu narazil autorský tým na

řadu problémů, specifických pro 3D modelování geografic-

kých dat a zejména pro 3D modelování za účelem trojroz-

měrného tisku (nutnost důsledného zaplochování poloho-

pisu, zpřesnění digitálního modelu reliéfu (DMR) zejména
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v oblastech údolnic, hřbetnic, vodních ploch a na antropo-

genně ovlivněném povrchu, rozřezání virtuálního modelu

na tisknutelné dlaždice, optimalizaci tiskových nákladů mi-

nimalizováním tisku nadbytečných kubatur, způsob napo-

jení staveb na terén a v neposlední řadě využití modelář-

ských technik pro dosažení realistického vzhledu výsled-

ného modelu.

Autor Bobek byl podpořen výzkumným záměrem MK

07503233301, úkolem 103. Autor Jedlička byl podpořen vý-

zkumným záměrem MSM 4977751301.
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Digitální 3D model zámku Nečtiny

Fiala, R., Strejcová, J.

fialar@kma.zcu.cz (ZČU), janastr@students.zcu.cz (ZČU)

Příspěvek popisuje postup tvorby fotoplánu fasády a digi-

tálního 3D modelu zámku Nečtiny. Pro sběr dat byla vyu-

žita klasická geodetické měření a digitální fotogrammetrie.

Ze sebraných dat byl jako jeden z výsledků zpracován foto-

plán fasády s velikostí pixelu 2 cm a předpokládanou přes-

ností měření délek do 2 %. Výsledky geodetických měření

byly dále použity pro tvorbu 3D modelu zámku, přičemž

bylo nutné provést mnohé generalizace, aby složitost mo-

delu nepřekročila únosnou mez. Při tvorbě modelu bylo

nutné vyřešit četné nesnáze spojené s historickým charak-

terem objektu, zejména s jeho nepravidelností. Finálním

krokem tvorby modelu v KML (Google Earth) je jeho ko-

rektní georeferencování, které se neobejde bez zásahu do

KML kódu modelu.
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