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Zkušenosti s metodami 3D kartografie získané
během vizualizace detailních geografických dat
za účelem dokumentování kulturního dědictví
(případová studie na zámku Kozel)

Karel Jedlička, Pavel Hájek, Otakar Čerba

{smrcek, gorin}@kma.zcu.cz (ZČU)

Klíčová slova: 3D kartografie, 3D tisk, mapa velkého měřítka,

prostorová databáze, geografická databáze, kulturní památka

Vedle klasických dvoudimenzionálních map vždy existovaly

projekty zabývající se vytvářením plastických (třídimenzio-

nálních) map nebo modelů krajiny/terénu. Prudký vývoj po-

čítačové grafiky umožnil tvorbu map ve virtuálním 3D pro-

středí.

Tento příspěvek představuje zkušenosti získané při vy-

tváření jak virtuálních, tak fyzických prostorových 3D mo-

delů zámku Kozel během dlouhodobé výzkumné spolupráce

mezi Západočeskou univerzitou v Plzni a Národním památ-

kovým ústavem (a to od roku 2005). Obsah tohoto příspěvku

je zaměřen na představení práce potřebné pro přeměnu geo-

prostorových dat na interpretovatelnou informaci získanou

pomocí kartografických nástrojů.

V první části článku je popsán cíl projektu: vývoj sys-

tému pro správu kulturního dědictví, který je momentálně

ve stavu případové studie. Z technického pohledu je systém

pro správu kulturního dědictví založen na komplexní prosto-
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rové databázi, která se skládá ze tří hlavních částí. První

z nich je navržena pro potřeby v oblasti nemovitostí a za-

hrnuje prvky až do podrobnosti podlaží a místností budov.

Druhá část databáze popisuje mobiliář uložený v budovách

areálu kulturní památky (tj. nábytek, obrazy, knihy, kera-

miku apod.). Třetí část pokrývá exteriéry areálu kulturní

památky (tj. všechny objekty mimo budovy, jak přírodního

charakteru tak vytvořené člověkem, včetně kompletní topo-

grafie zájmového území). Základ článku, kartografická část,

se zaměřuje na získané zkušenosti o tom, jak prostorová da-

tabáze může sloužit jako základ pro tvorbu 2D, tak i 3D

kartografických výstupů. Zvláštní důraz je kladen na popis

těchto následujících aspektů: měřítkově závislá 3D vizuali-

zace, vytvoření mapy z geografických dat o různé prostorové

přesnosti, způsob vizualizace velkého množství různých cha-

rakteristik heterogenních objektů v mapě velkého měřítka,

posun mezi exteriéry a interiéry budov v interaktivním 3D

modelu a v neposlední řadě také možnost transformace vir-

tuálního 3D modelu do reálné mapy pomocí 3D tisku.
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TEMAP: New Possibilities of Map Archive
of Institute of Geography, Masaryk University

Zdeněk Stachoň, Jiří Kozel

zstachon@geogr.muni.cz (MU), jirikozel@mail.muni.cz (MU)

Klíčová slova: Old map, Digitization, Cataloguing

Map archiving on Masaryk University started shortly after

foundation of the university in 1919. Currently there are over

18,000 maps and atlases stored on Institute of Geography and

this number is still increasing. Most of the maps are still not

in digital form; therefore these maps are not accessible to the

specialists and wide public at all.

Described situation is changing due to cooperation with

Moravian Library and Charles University on TEMAP pro-

ject. Aim of the project can be divided into two main parts.

At first there is digitization and accessibility of map archi-

ves of each partner. On the other hand there is development

of various tools for simplifying of mentioned process. Both

parts will contribute to broad old map information accessi-

bility and usage.

The aim of the article is to present ongoing process of old

map digitization and introduce developing tools for old map

cataloguing and processing.
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The research is supported by fundings from the Ministry of Culture

of the Czech republic, Nr. DF11P01OVV003: TEMAP: Technology

for access to Czech map collections: methodology and software for

protection and re-use of national cartographic heritage.
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Kartografické vyjadřovací prvky obsahu map
třetího vojenského mapování/Cartographic
objects on the Third Military Survey maps

Martina Vichrová

vichrova@kma.zcu.cz (ZČU)

Klíčová slova: Third Military Survey, map, Austria, Bohemia, Moravia,

Silesia

The Third Military Survey in the territories of the former

Austrian-Hungarian Monarchy progressed between 1868 and

1888. The territory of Silesia was surveyed in the year 1876,

Moravia from 1876 to 1877 and Bohemia from 1877 to 1879.

The target of the Third military survey was to make new map

sections with more accurate and richer content for military

and civil use. The result of the Third Military Survey were

the mapping sections in scale 1 : 25,000, special maps in scale

1 : 75,000 and general maps in scale 1 : 200,000.

The target of this contribution is a plan of categories for

objects of the Third Military Survey maps in scale 1 : 25,000

and 1 : 75,000 and to make the “Catalogue for objects of the

Third military survey maps”. At first they were proposed

objects categories. The largest categories were: 1.4 Waters

and water constructioncs, 1.1 Residential buildings, other

structures and objects and 1.2 Communications. It is evident
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that the distinction between different types of roads, railways

and ways of overcoming the watercourses was for the army

very important.

The mapping section of the Third Military Survey in the

scale 1 : 25,000 are still a rich and important source of infor-

mation for many experts. The special maps in scale 1 : 75,000

were for a long time the only national map series of Czecho-

slovakia, which covered the whole country.

This contribution was supported by the European Regional De-

velopment Fund (ERDF), project “NTIS – New Technologies for

Information Society”, European Centre of Excellence, CZ.1.05/

1.1.00/02.0090.
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Možnosti poznání a interpretace historického
antropogenního reliéfu – doklady sídelní
transformace v zázemí dvou středověkých
kostelů

Ondřej Malina

omalin@seznam.cz (ZČU, NPÚ)

Klíčová slova: LIDAR, archeologie, GIS, povrchový průzkum antropo-

genního reliéfu, zaniklé středověké osídlení, sídelní transformace

Kostely středověkého původu jsou významným zdrojem po-

znání proměn osídlení. Historický vývoj se projevil nejen ve

hmotě a detailech jejich stavby, ale zanechal odraz i v je-

jich lokalizaci. Mnoho těchto staveb se dnes vyskytuje mimo

osídlení a u řady z nich tato situace odpovídá i historickému

stavu, který vznikl jako důsledek zániku příslušných sídel a

dalších proměn v sídelní síti. Otázku původního smyslu umís-

tění sakrálních staveb na tom kterém místě je často možné

pochopit jen porozuměním terénním reliktům v jejich okolí.

Zásadním zdrojem poznání terénního reliéfu jsou výstupy

dnes již běžně užívaného LLS. V kombinaci s historickými

mapovými díly a povrchovým průzkumem lze často identi-

fikovat například zaniklé zemědělsky využívané areály, pro-

story s výskytem minulých těžebních aktivit nebo komuni-

kačně exponovaná místa.

Mezi klíčové vlastnosti povrchových reliktů, které lze na

výstupech LLS rozlišit a využít, patří doklady superpozice.
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Skutečnost, zda se například relikty mezí nebo úvozových

svazků navzájem porušují nebo zda na sebe naopak nava-

zují je významná jak z hlediska chronologie, tak i pro určení

funkce.

Komplexní charakter povrchových terénních reliktů tak

může nejen poukázat na zaniklé funkce a datování sídelních

areálů, ale i naznačit potenciál jednotlivých lokalit při vý-

zkumu sídelní transformace.

Práce autora byla podpořena z prostředků projektu Strategie

archeologického výzkumu v Evropě – CZ.1.07/2.3.00/20.0036;

POSTDOC ZČU 2012.
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Geodetická měření jako součást archeologického
výzkumu v Súdánu

Jan Pacina, Vladimír Brůna, Lenka Suková

jan.pacina@ujep.cz (UJEP), bruna@geolab.cz (UJEP),

sukova.lenka@gmail.com (UK)

Klíčová slova: Archeologický výzkum, dokumentace, geodetické

metody, Súdán, Usli, Sabaloka.

Český egyptologický ústav FF UK v Praze pracuje na dvou

archeologických koncesích v Súdánu. Na archeologické kon-

cesi v okolí vesnice Usli, vzdálené zhruba 350 km severozá-

padně od hlavního města Chartúmu, se archeologický vý-

zkum zaměřuje na odkrývání pozůstatků napatského chrámu

(asi 700–300 př. n. l.) a přilehlého osídlení. Druhá archeolo-

gická koncese leží přibližně 80 km severně od Chartúmu a

pokrývá západní polovinu pohoří Sabaloka a přilehlé území

na západním břehu Nilu o rozloze 40 × 10 km. Interdisci-

plinární výzkum této oblasti je zacílen na poznání osídlení

pohoří Sabaloka a jeho okolí v době súdánského mezolitu a

neolitu (8.–4. tis. př. n. l.) a jeho interakce s (měnícím se)

přírodním prostředím.

Nedílnou součástí archeologického výzkumu je tvorba do-

kumentace, ke které se používají geodetické metody. Na obou

koncesích byly pomocí totální stanice postupně zaměřeny ar-

cheologické objekty a topografické prvky (terén, sídla, ko-

munikace ad.). Výsledkem jsou plány a specializované mapy,
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které doplňují satelitní snímky obou vymezených území.

Každá ze zkoumaných koncesí má své specifické podmínky

a požadavky. Z důvodu absence geodetické sítě a korekčního

signálu pro měření přijímači GPS je měření prováděno v lo-

kální souřadnicové síti a i standardní geodetické postupy musí

být občas přizpůsobeny místním podmínkám. Cílem tohoto

článku je představit metody měření aplikované v extrémních

podmínkách súdánské pouště a dosažené výsledky.

Tato studie vznikla v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na

Univerzitě Karlově č.14:Archeologie mimoevropských oblastí, pod-

projekt: Výzkum civilizace starověkého Egypta: Kulturní a poli-

tické adaptace severoafrického civilizačního okruhu v průběhu sta-

rověku (5. tis. př. Kr.–1. tis. po Kr.).
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Význam precese a nutace pro kosmickou
geodézii

Jan Vondrák

vondrak@ig.cas.cz (AV ČR)

Klíčová slova: precese, nutace, referenční soustavy

Precese a nutace popisují pohyb osy rotace Země vůči vněj-

šímu prostoru. Jsou tedy významnou složkou celkové orien-

tace pozemské souřadnicové soustavy vůči soustavě nebeské,

ve které platí pohybové rovnice všech nebeských těles, umělé

družice Země nevyjímaje. Významná role precese a nutace

v globálních družicových navigačních sytémech je proto na-

snadě. V přednášce bude popsán mechanizmus vzniku těchto

pohybů, historie používaných modelů a jejich význam v kos-

mické goedézii.
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Realization of S-JTSK/05

Jan Kostelecký

kost@fsv.cvut.cz (RIGTC)

Klíčová slova: coorodinate system, S-JTSK, S-JTSK/05, geodetic

networks

Short description of evolution new coordinate system for

practical use in the Czech Republic. System is based on GNSS

observation since 1994 to 2008, made by Surveying Office in

Prague and Cadastral Offices. Principle of transformation to

present system S-JTSK is described also.

Práce autora byla podpořena z prostředků projektu

CUZ0025615001.
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Reprodukční jádro a Neumannova funkce pro
zploštělý rotační elipsoid: aplikace při studiu
tíhového pole Země

Petr Holota, Otakar Nesvadba

holota@pecny.asu.cas.cz (VÚGTK), nesvadba@sky.cz (ZÚ)

Klíčová slova: Tíhové pole Země, geodetické okrajové úlohy, Greenovy

funkce, variační metody, reprodukční jádra, sférické a elipsoidalní

harmonické funkce

Integrální jádra hrají důležitou roli při řešení úloh matema-

tické fyziky a tedy i řešení úloh teorie potenciálu ve fyzi-

kální geodézii a studiu tíhového pole Země. Reprodukční já-

dro může býti využito jako účinný nástroj pro tvorbu funkč-

ních bází při aproximaci hledaného poruchového potenciálu.

Výhodně se uplatní i jeho reprodukční vlastnost při výpo-

čtu elementů Galerkinovy matice lineárního systému pro ne-

známé koeficienty v jejich kombinacích s bázickými funk-

cemi, kterými je hledaný potenciál aproximován. Podobně

Neumannovu funkci, známou též jako Greenova funkce dru-

hého druhu, lze využít pro integrální reprezentaci hledaného

poruchového potenciálu při aplikaci klasického a často uplat-

ňovaného konceptu řešení okrajových úloh fyzikální geodézie.

Konstrukce obou integrálních jader je relativně snadná v pří-

padě, kdy oblast řešení dané úlohy má jednoduchou geomet-

rickou podobu. To je případ zejména matematického aparátu
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vybudovaného pro vnějšek koule, který je často, byť třeba

v aproximativním smyslu, používán při studiu tíhového pole

Země. V příspěvku jsou uvedeny některé příklady. Nicméně

našim cíle je diskutovat aparát, který bude schopný posloužit

jako účinný nástroj pro řešení geodetických úloh teorie po-

tenciálu vně zploštělého rotačního elipsoidu. Při konstrukci

zmíněných jader hrají klíčovou roli elipsoidální harmonické

funkce. Ukážeme, jak lze zmíněná jádra řadami těchto funkcí

vyjádřit. Základním problémem se značným dopadem je však

možnost praktické sumace použitých řad. Řešení problému

není snadné, těžko lze redukovat počet sumačních indexů,

neboť v elipsoidálním případě neexistuje přímá analogie adič-

ního teorému známého pro sférické harmonické funkce. Alter-

nativní cesta opřená jen o numerické přístupy také neskýtá

uspokojivé řešení, a to i při použití velmi výkonných výpočet-

ních prostředků. Obě diskutované integrální jádra jsou proto

analyzována a vhodně rozdělena na části. Pro reprezentaci

struktury jader jsou pak vedle hypergeometrických funkcí a

řad použity různé obraty, postupy a také nástroje integrál-

ního a diferenciálního počtu. Výsledné analytické vyjádření

reprodukčního jádra a Neumannovy funkce spolu s účinnými

numerickými postupy a výkonnými výpočetními prostředky

je pak cestou k reálné a úspěšné aplikaci obou jader při ře-

šení úloh fyzikální geodézie spojených se studiem tíhového

pole Země.
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Práce prvého z autorů byla podpořena z prostředků Evropského

fondu pro regionální rozvoj (ERDF) na projekt “NTIS – Nové

technologie pro informační společnost”, Evropské centrum exce-

lence, CZ.1.05/1.1.00/02.0090.
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Nové gravimetrické řešení kvazigeoidu Bpv na
území ČR

Otakar Nesvadba, Petr Holota, Martin Lederer

nesvadba@sky.cz (ZÚ), holota@pecny.asu.cas.cz (VÚGTK),

LedererM@seznam.cz (ZÚ)

Klíčová slova: Tíhové pole Země, Bpv, ETRS, kvazigeoid,

gravimetrická okrajová úloha

Geodetickými referenčními systémy závaznými na území ČR

jsou mimo jiné: výškový systém baltský – po vyrovnání (Bpv)

a Evropský terestrický referenční systém (ETRS).

Požadavek geodetické praxe na realizaci dostatečně přes-

né vzájemné transformace mezi systémy Bpv a ETRS vychází

ze stále širšího nasazení měřické technologie GNSS (a je tak

určitou analogií k požadavkům na vzájemnou transformaci

polohových referenčních systémů). Těmto požadavkům vy-

šel vstříc Zeměměřický úřad, když ve spolupráci s VÚGTK,

v. v. i. letos připravil nové gravimetrické řešení transformace

mezi Bpv a ETRS, tzv. kvazigeoid Bpv.

Oproti stávajícím řešením kvazigeoidu vychází nové ře-

šení z dosud patrně nejobsáhlejšího datového souboru gravi-

metrických mapování na území ČR. Tato data, pocházející až

z roku 1942, byla pečlivě revidována, opravena podle všech

dostupných podkladů a transformována do tíhového systému

1995 (S-Gr95). Současně byla zpřesněna interpolační metoda

založená na podrobných výškových datech ZABAGED
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(10 × 10 m) a datech SRTM (Shuttle Radar Topography Mis-

sion). Data v zahraničních oblastech doplňuje Zemský tíhový

model EGM2008.

Na podkladě uvedených dat byla formulována gravime-

trická okrajová úloha přímo pro zemský povrch a normální

pole EGM2008. Za zmínku stojí například to, že gravimet-

rická úloha byla řešena za pomoci postupných aproximací Ne-

umannových okrajových úloh pro vnější oblast rotačního elip-

soidu – inovativním užitím elipsoidální Neumann-Hotineho

funkce. Spolu s iterativní aproximací residuálního efektu zem-

ské topografie a efektu šikmosti derivace v okrajové podmínce

se tak podařilo eliminovat většinu nepřesností v běžně pou-

žívaných přibližných výpočetních postupech.

Z gravimetrického řešení poruchového potenciálu na úze-

mí ČR byla netriviální zpětnou transformací do realizačního

prostoru normálních výšek Bpv získána výšková anomálie

vztažená k normále elipsoidu WGS84. Výšková anomálie re-

alizuje plochu kvazigeoidu a slouží tak jako zprostředkující

veličina transformace normálních výšek Bpv na elipsoidální

výšky ETRS, případně naopak.

V závěru příspěvku je pomocí široké množiny geodeticky

zaměřených identických bodů testována dosažená vnější přes-

nost transformace, která je dále posouzena v kontextu stáva-

jících řešení kvazigeoidu Bpv. Shrnuty jsou získané poznatky,

doporučení pro použití v praxi a návrhy k dalšímu zpřesňo-

vání předmětné transformace.
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Současnost a budoucnost metody PPP

Pavel Václavovic

pavel.vaclavovic@pecny.cz (VÚGTK)

Klíčová slova: GNSS, Precise Point Positioning, ambiguity

V české literatuře není mnoho prací pojednávajících o metodě

Precise Point Positioning (PPP), proto příspěvek shrne teorii

PPP od základů až po současný stav. Tato technika se zdá

být velice účinná a užitečná a je tedy více než vhodné jí věno-

vat náležitou pozornost. Výhody a přednosti nejlépe vynik-

nou, srovnáme-li ji s ostatními dnes běžně používanými po-

stupy. Většina geodetického softwaru pracuje výhradně s dvo-

jitě diferencovanými observacemi. PPP však přichází s mož-

ností zpracovávat data pouze z jednoho přijímače. To s se-

bou přináší zásadní výhodu nezávislosti na permanentních

regionálních sítích. Nezbytnou podmínkou je však dostup-

nost přesných produktů jako jsou dráhy družic a chod dru-

žicových hodin. Při práci s nediferencovanými daty se po-

týkáme s řadou problémů, která u dvojitě diferencovaných

observací odpadají. Příkladem je rychlé a spolehlivé řešení

celočíselných ambiguit, které je v PPP stále velkou výzvou.

Hardwarové zpoždění, jež je u dvojitých diferencí odstraněno,

v PPP narušuje celočíselný charakter ambiguit a je potřeba je

určovat ve formě produktů. Existuje řada komerčních i ne-

komerčních aplikací řešících souřadnice přijímače a tropo-

sférické zpoždění v zenitu. Ty nejvýznamnější budou zmí-
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něny. Speciální pozornost je věnována softwarové knihovně

G-Nut, která od roku 2011 vzniká na Geodetické observatoři

Pecný.

Práce autora byla podpořena z prostředků projektu Czech Scien-

tific Foundation (P209/12/2207)
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Engineering and land works for the monitoring
of geodynamic processes

Anna Mogilnitskaya

mogilnitskayaav@yandex.ru (Eurasian National University Gumileva in

Astana, Kazakhstan)

Klíčová slova: geodynamics, land works

Huge impact on the earth’s surface deformation is the growth

of urban population, building and increasing the number of

motor vehicles on underworked territories, and areas that

are most prone to subsidence in the city. Modern surveillance

technology allows measurements at each station and evaluate

the effects of geodynamic processes on points fixed range,

these automatic geodetic survey using total stations, GPS-

technology delivers getting continuous data, as well as see

the geodynamics of polygons with high accuracy.
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Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

Jiří Formánek

jiri.formanek@cuzk.cz (ČÚZK)

Klíčová slova: RÚIAN, základní registry, veřejná správa, výměnný

formát RÚIAN, VFR, VDP, ISÚI

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) je

důležitou součástí systému základních registrů. RÚIAN pro

celou veřejnou správu vede závazné informace o územní iden-

tifikaci a o adresách.

RÚIAN obsahuje popisné a lokalizační údaje o územních

prvcích, územně evidenčních jednotkách, účelových prvcích,

adresách a jejich vzájemných vazbách.

Součástí projektu RÚIAN je aplikace Veřejný dálkový pří-

stup (VDP), která umožňuje nahlížet na data základního re-

gistru RÚIAN. Webová aplikace VDP je pro občany, veřejnou

i komerční sféru k dispozici zdarma.

Součástí aplikace VDP je možnost získat data RÚIAN

v podobě předdefinovaných souborů, v tzv. výměnném for-

mátu RÚIAN (VFR). K dispozici je základní datová sada bez

lokalizačních údajů nebo kompletní datová sada, která loka-

lizační údaje bude obsahovat. Stavová data jsou poskytována

měsíčně pro jednotlivé obce, změny jsou k dispozici v denní

periodě pro celou ČR.
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Současná kartografická tvorba Zeměměřického
úřadu

Michal Traurig

michal.traurig@cuzk.cz (ZÚ)

Klíčová slova: kartografie, databázová kartografie, státní mapové dílo,

Základní mapa, ArcGIS

Zeměměřický úřad v rámci své působnosti zhotovuje kar-

tografické produkty v široké řadě měřítek od 1 : 5 000 až

1 : 2 000 000. Svými produkty pokrývá celou republiku a při

jejich tvorbě využívá moderních postupů vycházejících z da-

bázové kartografie.
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ZABAGED jako zdroj dat pro moderní
kartografii

Pavel Šidlichovský

pavel.sidlichovsky@cuzk.cz (ZÚ)

Klíčová slova: ZABAGED, ZM10, Geonames, identifikátor, aktualizace,

databáze, změny.

Příspěvek se zabývá vztahem databází ZABAGED a Geo-

names a z nich odvozovaného kartografického modelu pro

tvorbu Základních map ČR 1 :10000. Diskutovány jsou různé

požadavky na režim aktualizace, identifikaci změn, správu

identifikátorů, a míru generalizace vyjádření reality zdrojové

geografické databáze. Dále je zmíněno využití databází

ZABAGED a Geonames pro jiné formy mapové publikace.
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Nové možnosti publikace geografických
podkladů ČÚZK

Petr Dvořáček

petr.dvoracek@cuzk.cz (ZÚ)

Klíčová slova: geoportál, síťové služby, WMS, WMTS, WFS

Podstatnou část působnosti Zeměměřického úřadu předsta-

vuje produkce prostorových dat, která slouží jako referenční

mapové podklady širokému spektru uživatelů. Data jsou po-

skytována v různé podobě a rozličnými cestami. Přípěvek

se věnuje jednotlivým formám publikace prostorových dat,

obecným trendům a připravovaným inovacím. Příspěvek po-

rovnává možnosti publikace základních map středního mě-

řítka, při jejichž zpracování s využitím nejmodernějších tech-

nologií se dodržují klasické kartografické postupy a on-line

kartografických vizualizací vektorových dat ZABAGED®,

Geonames, Státní mapy 1 : 5 000 a databáze Data200. Upo-

zorňuje na jejich klady i zápory a snaží se pro ně vymezit

oblasti efektivního využití.
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Katastrální parcely online a zdarma

Petr Souček, David Legner

{petr.soucek, david.legner}@cuzk.cz (ČÚZK)

Klíčová slova: INSPIRE, katastrální parcely, stahovací služby, WFS

Český úřad zeměměřický a katastrální jako první v Evropě

implementoval a zveřejnil stahovací služby dle směrnice

INSPIRE. Od 28. června 2012 nabízíme stahovací služby pro

téma CP (katastrální parcely) nad harmonizovanými daty

katastru nemovitostí. Stahovací služby poskytujeme ve dvou

variantách – formou předpřipravených souborů (GML pro

jednotlivá katastrální území) a pomocí online WFS služeb.

V příspěvku posluchačům představím trnitou cestu imple-

mentace směrnice INSPIRE v našem resortu. Zdůrazním ob-

lasti, ve kterých jsme se potýkali s problémy. Představím naše

řešení poskytování dat přes Publikační databázi, která obsa-

huje repliku vybraných dat z Informačního systému katastru

nemovitostí (ISKN) a v blízké budoucnosti do ní přibudou

data z Informačního systému územní identifikace (ISÚI).

V druhé části příspěvku bych rád představil plány ČÚZK

na další období. V prvním čtvrtletí roku 2013 plánujeme

spuštění služeb pro další témata – AD (adresy), AU (správní

jednotky) a BU (budovy).
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Koncepce technické mapy a její využitelnost
jako referenčního zdroje geodat

Václav, Čada

cada@kma.zcu.cz (ZČU)

Klíčová slova: základní (referenční) geodata, státní mapové dílo,

digitální mapa veřejné správy, technická mapa obce

Příspěvek shrnuje účel technické mapy v historickém kon-

textu jejího vývoje obsahu, tvorby a správy. Je analyzována

možnosti vymezit vybraný obsah technické mapy nebo ně-

které její objekty jako referenční geodata nejvyšší úrovně po-

drobnosti. Předpokládá to koordinaci legislativních, technic-

kých i organizačních opatření, která by však přinesla systé-

mové řešení pro dlouhodobě nedostatečně řešenou státní in-

formační politiku v oblasti geodat. Bohužel technická mapa

obce tak, jak byl vymezen její obsah ve vyhlášce číslo

233/2010 Sb., nezohledňuje reálné potřeby uživatelů refe-

renčních geodat nejvyšší úrovně podrobnosti. Vyhláškou ani

ostatními legislativními normami nejsou nastaveny toky te-

matických geodat jednotlivých správců technické infrastruk-

tury pro naplnění a aktualizaci obsahu technické mapy a ani

stávající a funkční technické mapy nesplňují ustanovení kom-

plexního obsahu technické mapy obce. Naopak účelným se

jeví do budoucna technickou mapu budovat jako distribuo-

vaný systém založený na datech správců technické infrastruk-

tury poskytovaných webovými technologiemi v kombinaci
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s referenčními polohopisnými a výškopisnými daty spravo-

vanými v nově definované Základní bázi geografických dat

(ZABAGED) jako digitálního vektorového geografického mo-

delu území České republiky spravovaného Zeměměřickým

úřadem.

32



plan4business – servisní platforma pro agregaci,
zpracování a analýzu územně plánovacích dat
měst a regionů

Tomáš Mildorf, Jan Ježek, Václav Čada, Otakar Čerba,

Karel Janečka, Michal Kepka

mildorf@centrum.cz (ZČU), {jezekjan, cada, cerba, kjanecka,

mkepka}@kma.zcu.cz (ZČU)

Klíčová slova: plan4business, harmonizace dat, územní plánování,

plánovací data

Heterogennost dat územního plánování znemožňuje jejich in-

tegraci a možnosti analýz na evropské úrovni a v přeshra-

ničním kontextu. Stále narůstající požadavky uživatelů ze

strany např. výzkumných organizací, územních plánovačů a

realitních kanceláří určují nutnost harmonizace těchto dat,

jejich zpřístupnění pomocí webových služeb a možnosti je-

jich analýz.

Projekt plan4business se zaměřuje na vývoj platformy,

která bude sloužit nejen jako katalog dostupných dat územ-

ního plánování, ale hlavně jako jejich integrátor nabízející

možnosti vizualizace a prostorových analýz na evropské a

mezinárodní úrovni. Automatizace procesu integrace značně

heterogenních dat je hlavním cílem projektu. Úspěšná har-

monizace umožní následné analýzy a jednotnou vizualizaci,

které budou v rámci projektu detailně zpracovány a navr-

ženy.
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Jak už plyne z názvu projektu, plan4business se bude opí-

rat o vytvořený obchodní model zajišťující zlepšení přístupu

k datům územního plánování, opětovné využití těchto dat

pro další účely a trvale udržitelný rozvoj servisní platformy

včetně uspokojení potřeb uživatelské komunity.

V rámci příspěvku budou představeny základní myšlenky

projektu včetně jeho prvních výstupů.

Všichni autoři jsou podpořeni z evropského projektu plan4business

(http://www.plan4business.eu/).

34

http://www.plan4business.eu/




Sborník abstraktů příspěvků ze semináře

Geomatika v projektech 2012

Editoři: Václav Čada, Radek Fiala, Karel Jedlička, Josef Sebera

Vydal a vytiskl Tribun EU s. r. o.,

Cejl 32, 602 00 Brno

V Tribunu EU vydání první

Brno 2012

ISBN 978-80-263-0308-4

www.knihovnicka.cz

http://gis.zcu.cz/geomatika-v-projektech
http://www.knihovnicka.cz

	Programový výbor semináře
	Organizační výbor semináře
	Geomatika v památkové péči
	Jedlička, K., Hájek, P., Čerba, O.  Zkušenosti s metodami 3D kartografie získané během vizualizace detailních geografických dat za účelem dokumentování kulturního dědictví (případová studie na zámku Kozel) 
	Stachoň, Z., Kozel, J.  TEMAP: New Possibilities of Map Archive of Institute of Geography, Masaryk University
	Vichrová, M.  Kartografické vyjadřovací prvky obsahu map třetího vojenského mapování/Cartographic objects on the Third Military Survey maps
	Malina, O.  Možnosti poznání a interpretace historického antropogenního reliéfu – doklady sídelní transformace v zázemí dvou středověkých kostelů
	Pacina, J., Brůna, V., Suková, L.  Geodetická měření jako součást archeologického výzkumu v Súdánu

	Geodézie jako součást věd o Zemi
	Vondrák, J.  Význam precese a nutace pro kosmickou geodézii 
	Kostelecký, J.  Realization of S-JTSK/05
	Holota, P., Nesvadba, O.  Reprodukční jádro a Neumannova funkce pro zploštělý rotační elipsoid: aplikace při studiu tíhového pole Země
	Nesvadba, O., Holota, P., Lederer, M.  Nové gravimetrické řešení kvazigeoidu Bpv na území ČR
	Václavovic, P.  Současnost a budoucnost metody PPP
	Mogilnitskaya, A.  Engineering and land works for the monitoring of geodynamic processes

	Současná kartografie
	Formánek, J.  Registr územní identifikace, adres a nemovitostí
	Traurig, M.  Současná kartografická tvorba Zeměměřického úřadu 
	Šidlichovský, P.  ZABAGED jako zdroj dat pro moderní kartografii
	Dvořáček, P.  Nové možnosti publikace geografických podkladů ČÚZK
	Souček, P., Legner, D.  Katastrální parcely online a zdarma
	Čada, V.  Koncepce technické mapy a její využitelnost jako referenčního zdroje geodat
	Mildorf, T. et al.  plan4business – servisní platforma pro agregaci, zpracování a analýzu územně plánovacích dat měst a regionů


