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Návrh GeoInfoStrategie podepsán . . .

Václav Čada

cada@kma.zcu.cz (Západočeská univerzita v Plzni)

Klíčová slova: GeoInfoStrategie

Usnesením vlády ČR č. 837/2012 ze dne 14. listopadu 2012
byl schválen záměr vypracovat „Strategii rozvoje infrastruk-
tury pro prostorové informace v České republice do roku 2020ÿ
a uloženo ministru vnitra vypracovat návrh GeoInfoStrategie
ve spolupráci s ministry životního prostředí, pro místní rozvoj,
obrany a dopravy a předsedou ČÚZK a předložit jej vládě v ter-
mínu do 28. února 2014. Tímto usnesením vlády bylo dále ulo-
ženo ministrům a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní
správy poskytovat podporu při zpracovávání návrhu Strategie
a doporučeno hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy,
primátorům statutárních měst a starostům obcí při zpracová-
vání návrhu GeoInfoStrategie spolupracovat. Usnesením vlády
ČR č. 153/2014 ze dne 12. března 2014 byl tento termín posu-
nut do 30. září 2014. Vypracování návrhu Strategie probíhalo
pod koordinací Ministerstva vnitra v souladu s Metodikou pří-
pravy veřejných strategií (usnesení vlády ČR č. 318/2013 ze dne
2. května 2013). Na procesu tvorby návrhu GeoInfoStrategie se
podílela veřejná správa, akademická sféra, profesní sdružení, ale
i zástupci odborníků z řad komerční sféry. Řídící výbor návrh
GeoInfoStrategie schválil na svém jednání 17. 9. 2014 a následně
byl tento materiál předložen k podpisu ministru vnitra 22. 9.
2014 . . .
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Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace
v České republice do roku 2020 má vyřešit především problémy,
které omezují efektivní využívání existujících prostorových in-
formací v agendách veřejné správy, neboť v ČR absentuje uce-
lená koncepce pořizování, správy, poskytování a využívání pro-
storových dat. Doposud neexistuje ucelený přehled o existu-
jících prostorových datech a službách nad prostorovými daty
a není stanovena povinnost využívat v agendách veřejné správy
relevantní garantovaná data a služby. Neustále dochází k ví-
cenásobnému pořizování prostorových dat pro potřeby státní
správy a územní samosprávy, čímž se neúčelně vynakládají ve-
řejné finanční prostředky, chybí stanovení jasných pravidel pro
efektivní a koordinovanou tvorbu, správu, využívání a otevřené
sdílení prostorových informací. Cíle GeoInfoStrategie předsta-
vují principy rozvoje národní infrastruktury pro prostorové in-
formace a předkládaný dokument má charakter strategického
rámce. V návaznosti na schválenou GeoInfoStrategii bude roz-
pracována podrobná struktura opatření a realizačních kroků,
a to včetně ekonomické, časové a procesní konkretizace, návrhu
monitoringu plnění opatření a zajištění dalších nezbytných sou-
částí, a to ve formě na GeoInfoStrategii navazujícího Akčního
plánu, kterým bude zajišťována vlastní implementace.

GeoInfoStrategie vychází z vize pro rok 2020: „Česká repub-

lika je znalostní společností účelně využívající prostorové infor-

mace.ÿ

• Prostorové informace a související služby jsou využívány
ve všech oblastech života společnosti a podporují konku-
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renceschopnost, bezpečnost, sociální soudržnost a trvale
udržitelný rozvoj.

• Veřejný sektor díky dostupnosti prostorových informací
a služeb efektivně poskytuje moderní a kvalitní veřejné
služby.

GeoInfoStrategie popisuje zásadní témata rozvoje národní
infrastruktury pro prostorové informace, kterými jsou:

• optimalizace regulačního rámce v oblasti prostorových in-
formací,

• nastavení účinné koordinace oblasti prostorových infor-
mací,

• vytvoření Národní sady prostorových objektů jako sou-
boru základních a modelově odvozených prostorových ob-
jektů, potřebných pro výkon veřejné správy,

• vybudování Národní integrační platformy pro prostorové
informace jako technologické platformy pro integraci a pu-
blikování sdílených služeb pro prostorové informace,

• vybudování Národního portálu s funkcionalitou ústřed-
ního rozcestníku na dostupné služby a data primárních
poskytovatelů a současně rozhraní pro automatizovaný
přístup k prostorovým i atributovým datům pořizovaným
a aktualizovaným veřejnou správou,

• zajištění služeb veřejné správy nad prostorovými daty,
a to pro všechny druhy subjektů, s využitím sdílených slu-
žeb, poskytovaných prostřednictvím Národní integrační
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platformy pro prostorové informace a objektů Národní
sady prostorových objektů,

• umožnění využívání prostorových informací třetími stra-
nami jako podmínky rozvoje služeb s vysokou přidanou
hodnotou a podpory konkurenceschopnosti sektoru ICT
služeb v České republice,

• publikování otevřených prostorových dat a otevřených
služeb nad prostorovými daty,

• zajištění systematického a soustavného rozvoje lidských
zdrojů, vzdělávání a vědy, výzkumu a inovací v oblasti
prostorových informací,

• publikování prostorových dat a služeb nad prostorovými
daty respektujících mezinárodní závazky a mezinárodní
interoperabilitu.

Návrh GeoInfoStrategie byl rozeslán do mezirezortního
připomínkového řízení dne 23. července 2014 s termínem
dodání stanovisek do 6. srpna 2014. Z 45 připomínkových míst
uplatnilo své připomínky 18 subjektů, přičemž 13 připomí-
nek bylo zásadních. Zásadní připomínky byly projednány se
zástupci připomínkových míst. GeoInfoStrategie je do vlády

předkládána bez rozporu.

V návrhu pro Usnesení vlády České republiky se doporučuje:

I. s c h v á l i t materiál „Strategie rozvoje infrastruktury
pro prostorové informace v České republice do roku 2020ÿ;
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II. u l o ž i t :

1. ministru vnitra zpracovat ve spolupráci s předsedou
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a mi-
nistry obrany, životního prostředí, pro místní rozvoj,
dopravy, zemědělství a financí a vládě do 30. června
2015 předložit návrh materiálu „Akční plán Strate-
gie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace
v České republice do roku 2020ÿ (dále jen „Akční
plánÿ);

2. ministrům a vedoucím ostatních ústředních orgánů
státní správy poskytovat podporu při zpracování ná-
vrhu Akčního plánu;

3. ministru vnitra zpracovat ve spolupráci s předsedou
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a mi-
nistry obrany, životního prostředí, pro místní rozvoj,
dopravy, zemědělství a financí a vládě do 31. pro-
since 2021 předložit návrh materiálu „Strategie roz-
voje infrastruktury pro prostorové informace v České
republice po roce 2020ÿ;

4. ministru vnitra zajistit financování implementace
Strategie na roky 2015–2016;

5. ministru vnitra zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve
Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí;

III. d o p o r u č i t hejtmanům, primátorovi hlavního města
Prahy, primátorům statutárních měst a starostům obcí
spolupracovat při zpracování návrhu Akčního plánu.
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Geoinformační křižovatka – GEOinformace.cz

Radek Petr

info@GEOinformace.cz (vydavatelství Klaudian Praha, redakce časopisu
Zeměměřič a GEOinformace.cz)

Klíčová slova: GEOinformace

Na jedné stránce prohlídnete během chvíle množství webů,
které vám mají co říci a zajímají vás. Kterým směrem se pak
vydáte, záleží opravdu jen na vás. Každý den se nabídka geo-
informační křižovatky několikrát doplňuje, ale v pohodě stačí
navštěvovat GEOinformace.cz jednou denně a budete stále IN.
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3D micro scale: from outdoor to indoor

Sisi Zlatanova

S.Zlatanova@tudelft.nl (TU Delft)

Keywords: 3D

Research in support of 3D modelling, management, analysis
and visualisation have been active for over 30 years and have
achieved spectacular results by now. Many systems provide au-
tomatic 3D reconstruction of relatively simple models, DBMS
systems provide a manner to store and analyse 3D represen-
tations, 3D visualisations are getting increasingly realistic and
appealing, 3D standards have been developed to exchange and
visualise data over Internet. Although numerous problems still
have to be resolved, the presence and acceptance of 3D outdoor
models widespread. Are we ready for the next step – indoor
modelling and analysis?

People spend more than 80 % of their time indoors, but
relatively limited attention have been given to 3D indoor mo-
delling. 3D models are produced and used mostly by the enter-
tainment, leisure and game industry. Analyses when needed are
performed on application-depended models created for particu-
lar buildings. Which are the challenges and the opportunities?
This talk will discuss the differences and similarities between
outdoor and indoor modelling and will outline directions for
further research and development. Several concepts for integra-
ted outdoor-indoor modelling will be discussed in detail.
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Types of 3D Map Visualization. Difficulties,
Solutions and Compromises

Stefan Bonchev, Petya Angelova, Emilia Karamincheva

bonchev st@abv.bg
(University of Architecture Civil Engineering and Geodesy)

Keywords: 3D Maps, visualization, rendering

3D maps and the way they look like can be very different de-
pending on their purpose and users. Each of these 3D maps
types requires different approach to their visualization so the
map will be better represented and more understandable. The
presentation will consider three types of visualization and re-
presentation of 3D maps:

• Real-time visualization for interactive internet appli-
cation;

• Stereoscopic anaglyph visualization for screen presen-
tation;

• Photorealistic visualization for paper presentation.

It will consider different types of 3D maps depending on their
purpose:

• A 3D touristic map of a mountain ski resort’s territory
which is developed as an interactive internet application;

• A 3D cartographic model for evacuation needs in city en-
vironment using stereoscopic anaglyph rendering;

• A 3D touristic map of summer resort using photorealistic
rendering for printed paper map.
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It will discuss all similarities and differences between the diffe-
rent types of 3D maps and visualizations. The presentation will
focus on all difficulties which are encountered during the deve-
loping process such as levels of detail of the geometry, choice
of symbol system, the creation of realistic materials and ren-
dering of large images. It will present solutions that are made
and unavoidable compromises which the cartographer have to
do in the name of nice and attractive, but at the same time
technically feasible, visualization, because the nice visualization
always needs more and more time and technical resources.
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Role uživatelského rozhraní při práci s 3D
prostorovými daty

Lukáš Herman, Zdeněk Stachoň, Zbyněk Štěrba, Čeněk
Šašinka, Kateřina Špriňarová, Vojtěch Juřík, Jiří Chmelík,
Barbora Kozlíková, Rastislav Tisovčík
{herman.lu, 14463}@mail.muni.cz, zbynek.ste@gmail.com,
44276@mail.muni.cz, sprinarova.katka@gmail.com, {372092, jchmelik,
60850, 359691}@mail.muni.cz (Masarykova univerzita)

Klíčová slova: 3D vizualizace, interdisciplinární výzkum, kognitivní
psychologie, uživatelsky přívětivé rozhraní

Příspěvek se zabývá prvními výstupy výzkumu, jehož hlavním
předmětem je hledání vhodného uživatelsky přívětivého roz-
hraní při 3D vizualizaci prostorových dat. Na tomto výzkumu
se podílí pracovníci a studenti Psychologického ústavu Filozo-
fické fakulty, HCI (Human Computer Interaction) laboratoře
Fakulty informatiky a Geografického ústavu Přírodovědecká fa-
kulty Masarykovy univerzity.

V rámci výzkumu byly zatím srovnávány dva různé způ-
soby vizualizace 3D dat (projektor ve 2D módu a ve stereosko-
pickém režimu) a dvě možné ovládací zařízení (klasická počíta-
čová myš a WII Remote Controller – ovládací zařízení konzole
Nintendo). Proces experimentálního testování různých variant
uživatelského rozhraní byl rozdělen do tří po sobě následujících
kroků. První fází bylo vyplnění on-line dotazníku zjištujícího
zkušenosti uživatelů s 3D vizualizací a mapami obecně, druhou
fází byla samotná práce s 3D vizualizací, spojená s rozhovorem,
a třetí částí bylo vyplnění testu prostorové představivosti.
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Pro vizualizaci 3D dat bylo použito hardwarové vybavení
HCI a open source software VRECKO vyvíjený HCI. Práce
s 3D vizualizací zahrnovala úkoly jako například srovnání nad-
mořských výšek dvou či více bodů, identifikace terénního pro-
filu, odhad orientace vůči světovým stranám či zjištění, který
z vyznačených objektů bude nejdříve ohrožen stoupající vodní
hladinou při povodni. Testovanými subjekty bylo 17 studentů
navazujícího magisterského a doktorského studia geografie, kar-
tografie a informatiky.

V tomto příspěvku jsou diskutovány dosavadní výsledky,
jejich následné využití a v závěru je zmíněno i další možné smě-
řování popisovaného výzkumu.

Příspěvek byl podpořen následujícími projekty: Analýza, hodnocení a

vizualizace globálních environmentálních změn v krajinné sféře Země

(MUNI/A/0952/2013) a Experimentální praktikum: návrh a realizace

interdisciplinárních výzkumů (MUNI/FR/0413/2014).

20



3D model zaniklé obce Čistá a jeho hodnocení
metodou eye-trackingu

Pavla Dědková, Stanislav Popelka

{pavla.dedkova, standa.popelka}@gmail.com
(Univerzita Palackého v Olomouci)

Klíčová slova: 3D vizualizace, zaniklá obec, SketchUp, Google Earth,
eye-tracking

Cílem projektu bylo vytvoření 3D modelu zaniklé obce Čistá
v jejím historickém stavu v roce 1947. Celý model byl vytvo-
řen v softwaru Google SketchUp 7. Jako podklad byl použit
Letecký měřický snímek z roku 1947 a císařský otisk Stabil-
ního katastru z roku 1841. Celkem bylo vytvořeno 210 budov.
Byla vytvořena knihovna textur – omítky, okna, dveře, střecha
a dřevěná čela. Tyto textury byly použity k namapování všech
budov. Celý model je černobílý z důvodu černobílých podkladů.
Přibližně 25 % budov v obci bylo vytvořeno podle dostupných
podkladů, zbývající budovy mají odpovídající půdorysy a tvar
střech dle historických podkladů. Detaily modelů byly domode-
lovány ve stejném stylu jako modely zachycené na dostupných
podkladech.

Výsledný model byl zpřístupněn veřejnosti prostřednictvím
interaktivní webové aplikace fungující na Google Earth API.
Nachází se zde dvě podkladové vrstvy – císařský otisk Stabil-
ního katastru a Letecký měřičský snímek. Nad těmito podklady
je možné zobrazit vytvořený 3D model. Aplikaci mohou vyu-
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žít návštěvníci naučné stezky po zaniklých obcích Slavkovského
lesa nebo zájemci o problematiku zaniklých obcí.

Součástí projektu bylo porovnání uživatelské percepce vy-
tvořeného 3D modelu s leteckým snímkem a císařským otiskem
Stabilního katastru pomocí sledování pohybu očí (eye-tracking).
Z dat naměřených během eye-tracking experimentu byly odvo-
zeny nejčastěji používané eye-tracking metriky (Trial Duration,
Fixation Count, Fixation Duration, Scanpath Length) které
byly statisticky vyhodnoceny. Naměřená data o pohybu očí nad
různými reprezentacemi zaniklé obce byla také vizualizována.

Příspěvek byl podpořen projekty CZ.1.07/2.2.00/28.0078 “InDOG”

a IGA PrF 2014007, které jsou kofinancovány Evropským sociálním

fondem, státním rozpočtem České republiky a Univerzitou Palackého

v Olomouci.
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Completion of a complex 3D model of the Terezín
City – technical issues

Pavel Hájek, Karel Jedlička, Radek Fiala, Michal Kepka,
Martina Vichrová, Václav Čada

{gorin, smrcek, fialar, mkepka, vichrova, cada}@kma.zcu.cz
(University of West Bohemia in Pilsen)

Keywords: 3D model, Terezín, modelling, cartography

This contribution is focused on technical issues related to the
creation and completion of a complex virtual 3D model of the
Terezín City, showing its state of the art in the period of the
Second World War, together with a creation of a comprehensive
information system about this city and the period. The 3D mo-
del itself consists of two main parts. The first part consists of
3D models of buildings in Terezín and the second part is a
3D model of the fortification surrounding the city. To manage
data in the created information system, so called Content Ma-
nagement System (CMS) is used. It contains and manages both
3D models of all objects (i.e. geometry) and historical data re-
lated to the models (i.e. descriptive data). The closely related
issue is the visualization of the 3D model, which deals with the
large amount of data.

This paper was supported by the European Regional Development

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

Society”, European Centre of Excellence, CZ.1.05/1.1.00/02.0090; by

the project EXLIZ – CZ.1.07/2.3.00/30.0013, which is co-financed by

the European Social Fund and the state budget of the Czech and
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by the Republic European Regional Development Fund; by the pro-

ject “Landscape of memory. Dresden and Terezin as places of me-

mories on Shoah”, reg. number 100110544, that was approved for

financing within the Objective 3 – Support of Cross-Border Coope-

ration 2007–2013 between the Independent State of Saxony and the

Czech Republic.

24



Large scale Virtual Geographic Environment of
the castle Kozel – best practice example

Karel Jedlička, Pavel Hájek

{smrcek, gorin}@kma.zcu.cz (University of West Bohemia in Pilsen)

Keywords: VGE, WebGL, CityGML, CityEngine Web Viewer, 3D, GIS,
castle Kozel, ArcGIS

The contribution describes a possible way of a design, deve-
lopment and creation of a detailed Virtual Geographic Envi-
ronment (VGE) of an area of interest – as an example of best
practice. Particularly the castle Kozel was selected, because this
castle is a technological research base for the National Heritage
Institute of the Czech Republic. As there were tested for exam-
ple digital registers for movable funds (called CASTIS) or a
system for photo documentation at the castle, it was natural
to select this castle as a pilot area for a case study of detai-
led three dimensional register which would extend an existing
two dimensional national geographic register of cultural heri-
tage called paGIS (in 2005). The contribution presents all stages
of the Castle Kozel VGE development, whose have been explo-
red so far and also refers to already published related works.

Authoirs contribution were supported by the project EXLIZ –

CZ.1.07/2.3.00/30.0013, which is co-financed by the European Social

Fund and the state budget of the Czech and by the Republic European

Regional Development Fund (ERDF), project “NTIS – New Tech-

nologies for Information Society”, European Centre of Excellence,

CZ.1.05/1.1.00/02.0090.
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3D katastr nemovitostí – možnosti vedení
pozemku podle LADM

Karel Janečka, Pavel Rak

kjanecka@kma.zcu.cz, prak@students.zcu.cz
(Západočeská univerzita v Plzni)

Klíčová slova: pozemková evidence, 3D, datové modelování, LADM

3D katastr nemovitostí je komplexní problematika, zahrnující
mnoho aspektů (definici vhodného datového modelu, vytvo-
ření a aktualizaci 3D dat katastru nemovitostí, analýzy a vi-
zualizaci). Klíčový je také legislativní aspekt a standardizace.
Příspěvek představuje mezinárodní normu ISO 19152 – Model
domény Správa pozemků (Land Administration Domain Mo-
del), která definuje konceptuální datový model pro 3D katastr
nemovitostí. Blíže jsou popsány jednotlivé možnosti evidence
pozemku, které tato mezinárodní norma připouští, především
pak na polygonu, resp. topologii založené evidence. Autoři by
tímto článkem rádi upozornili na skutečnost, že otázka 3D ka-
tastru není pouze akademickou záležitostí. Důležitost a potřebu
třetího rozměru v katastru nemovitostí zkoumají ve společném
úsilí komise 3 a 7 mezinárodní federace zeměměřičů (FIG), do
prvotního průzkumu mapujícího situaci v pozemkové evidenci
v jednotlivých státech se zapojilo několik desítek zemí z celého
světa. Pro zahájení intenzivní diskuze o možné implementaci
3D katastru nemovitostí v České republice je nutné poukázat
na příklady dobré praxe ze zahraničních pilotních řešení. V pří-
spěvku jsou zmíněna vybraná řešení, konkrétně pak z Holand-
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ska, Polska a Ruské federace. Důležité je podívat se nejenom na
možné přínosy třetího rozměru, ale také kriticky na záležitosti,
které brání plné evidenci ve 3D.

Tento příspěvek byl podpořena Evropským fondem pro regionální roz-

voj (ERDF), projekt „NTIS – Nové technologie pro informační spo-

lečnostÿ, Evropské centrum excelence, CZ.1.05/1.1.00/02.0090.
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Modelovanie faktorov ovplyvňujúcich viditeľnosť
v prostredí GIS

Alexandra Rášová

alexandra.rasova@stuba.sk (Slovenská technická univerzita v Bratislave)

Kľúčové slová: analýza viditeľnosti, fuzzy viditeľnosť, digitálny výškový
model

Analýza viditeľnosti v prostredí GIS slúži na stanovenie oblastí,
ktoré sú viditeľné z pozorovacieho bodu. Využíva sa v mnohých
aplikáciách, napríklad pri hľadaní lokalít vhodných na umiest-
nenie štruktúr vyžadujúcich viditeľnosť (vysielače a prijímače,
strážne a vyhliadkové veže) alebo skúmaní vzorcov umiestnenia
existujúcich objektov. Vstupnými dátami pre výpočet viditeľ-
nosti sú digitálny výškový model (obvykle v rastrovom formáte)
a umiestnenie pozorovacieho bodu. Štandardným výstupom je
raster obsahujúci bunky s hodnotami 0 alebo 1 pre oblasti ne-
viditeľné, resp. viditeľné z pozorovacieho bodu. Výpočet vidi-
teľnosti, ako aj viditeľnosť samotná, je ovplyvnený viacerými
faktormi, ktoré je potrebné vhodne modelovať, alebo aspoň zo-
hľadniť pri interpretácii dosiahnutých výsledkov. Tieto faktory
môžu súvisieť so spôsobom naprogramovania použitých nástro-
jov (výpočtové faktory); môžu byť dané návrhom experimentu
(použitý digitálny výškový model, jeho rozlíšenie, voľba výpo-
čtovej oblasti); alebo môže ísť o tzv. substantívne faktory, ktoré
vyjadrujú mieru zohľadnenia skutočných vlastností pozorova-
teľa, cieľa a prostredia. Niektoré z týchto faktorov používateľ
prakticky nemôže ovplyvniť, pri niektorých stačí vhodne nasta-
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viť výpočtové parametre, zvoliť vstupné dáta, prípadne využiť
jednoduché nástroje mapovej algebry, iné vyžadujú pokročilej-
šie prístupy ako je využitie fuzzy prístupu alebo štatistických
postupov. V príspevku sú tieto problémy predstavené zároveň
s rozličnými spôsobmi ich modelovania, ktoré sú demonštrované
na konkrétnych príkladoch.
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Open Transport Net – Reusing Geographic Data
in the Transport Domain

Karel Jedlička, Tomáš Mildorf, Jan Ježek, Pavel Hájek

{smrcek, mildorf, jezekjan, gorin}@kma.zcu.cz
(University of West Bohemia in Pilsen)
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Open Transport Net (OTN) is an EU project co-funded by the
Competitiveness and Innovation Framework Programme. The
main aim of the project is to create collaborative virtual hubs
aggregating, harmonising and visualising transport related data
in order to make it easier for innovators to create new services
and applications. OTN has chosen transport in all its forms
from logistics through to safety and environmental protection –
as a cross border focus area.

OTN, which started in February 2014, aims to support the
use of transport data for public good. The main issues that are
addressed by this project include:

• supporting the reuse of spatial data in the transport do-
main,

• combining spatial and non-spatial data from various sour-
ces,

• publishing data to enable easy access and data integration
with other applications,

• analysing aggregated data and providing new services and
visualisations through web interfaces.
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The project tackles some technical challenges with data in-
tegration and aligning data and services to existing standards.
In addition, the involvement of end users and stakeholders is in-
tensive; social validation makes a valuable contribution to the
sustainability of the final results. These results should include:

• a data hub for transport data integration and sharing,

• a set of end user applications addressing the main pro-
blems in regions and cities,

• validation of these applications in real world scenarios –
the integrated infrastructure will be tested in 4 pilot
areas including Issy les Moulineaux (France), Birmingham
(UK), Liberec Region (Czech Republic) and Antwerp
(Belgium).

OTN focuses on open data that are freely provided by public
administration and other organisations. The contribution will
present the key resources for achieving the project objectives in
terms of data, tools and applications.

The authors of this paper are supported by the European Union’s

Competitiveness and Innovation Framework Programme under the

grant agreement no. 620533.
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Vario-scale maps a silniční síť

Radan Šuba

nadarabus@gmail.com (TU Delft)
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Tato přednáška představí princip a současný vývoj na poli
vario-scale. Vario-scale je alternativní koncept pro vytváření
map nabízející nekonečné množství měřítek, minimální dupli-
citu a datovou strukturu vhodnou pro progresivní přenos dat.
Přednáška se zaměří na představení celého konceptu, demon-
straci některých nejnovějších výsledků a v neposlední řadě na
prezentaci současného výzkumu: podporu liniových prvků v da-
tové struktuře, která již podporuje prvky plošné. Generovat
mapu libovolného měřítka umožňují data předzpracovaná ve
vhodné datové struktuře pro vario-scale, tzv. tGAP. Záměrem
je obsáhnout generalizaci od velkého měřítka (např. 1 : 2500,
v němž jsou komunikace reprezentované plochami) až po malá
měřítka (kde jsou komunikace zobrazovány liniemi). V současné
době se však výzkum soustředí pouze na střední měřítko, ve kte-
rém jsou komunikace znázorněny liniemi. Později by měla být
zkoumána generalizace pro všechna měřítka. Výzkumné úsilí se
tak nejvíce soustředí na vývoj algoritmů, které dokážou zjedno-
dušovat liniové prvky a zároveň zapadají do datové struktury
tGAP.

Celý procesu je založen na principu slučování plošných ob-
jektů, které jsou definovány okolními liniovými prvky. Pro za-
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chování správné návaznosti jednotlivých segmentů silniční sítě
je však lokálně využíván princip tzv. „strokesÿ. Tato metoda tak
poskytuje řešení pro posloupnou generalizaci silniční sítě, která
zapadá do předchozího výzkumu na vytvoření datové struktury
pro vario-scale mapy.

This research is supported by the Dutch Technology Foundation STW

(project number 11185), which is part of the Netherlands Organi-

sation for Scientific Research (NWO), and which is partly funded by

the Ministry of Economic Affairs.
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Vladislav Razým

v.razym@seznam.cz (Západočeská univerzita v Plzni)

Klíčová slova: vektorová data, simplifikace, topologie, progresivní přenos,
progresivní kódování

Problematice přenosu vektorových geodat je díky jejich velkému
praktickému využití věnována velká pozornost. Za efektivní
způsob jejich přenosu je považován přenos progresivní, kdy je
nejprve přenesena jejich hrubá aproximace, která je s dále pře-
nášenými daty postupně zpřesňována. S problematikou progre-
sivního přenosu vektorových geodat úzce souvisí problematika
jejich simplifikace. V důsledku simplifikace může dojít k poru-
šení topologie mezi původními a zjednodušenými vektorovými
geodaty, což je v oblasti GIS posuzováno jako nežádoucí jev.
Proto je nutné, aby byla v průběhu progresivního přenosu to-
pologie zachována. Kontrola topologie je však časově náročná
operace, která má negativní vliv na rychlost progresivního pře-
nosu, a proto je nutné ji provádět v průběhu předzpracování. Cí-
lem navržené metody je realizovat efektivní progresivní přenos
vektorových geodat bez nutnosti předzpracování. Těžištěm me-
tody je datová struktura BLG strom, která je využita pro kon-
trolu topologie, určení pořadí přenosu jednotlivých bodů a pro
jejich kódování bezztrátovým kompresním algoritmem. V prů-
běhu testování na reálných datech (vodní toky ČR, ∼ 225 000
bodů) bylo zjištěno, že se doba trvání všech kroků algoritmu
(vytvoření BLG stromu, kontrola topologie, kódování) pohybo-
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vala řádově v desetinách sekundy. Výsledky testování naznačují,
že by navržená metoda mohla být vhodná pro aplikace pracu-
jící v reálném čase, a navíc by měla umožnit funkci spojitého
zoomu.
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Matematický model zatížení komunikační sítě
automobilovou dopravou dopravy s využitím
veřejně dostupných dat
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Matematické modely dopravních sítí se používají v dopravním
plánování jako užitečný nástroj pro vytváření a posuzování ná-
vrhů územně plánovací dokumentace, projektů jednotlivých sta-
veb komunikací a k posuzování záměrů náročných na dopravu.
Přestože princip modelů zůstává shodný, možnosti modelování
se poslední dobou významně vylepšují spolu s rozvojem obsahu
a dostupnosti geodat.

Příspěvek představuje principy modelování intenzit dopravy
(dopravních toků v sítích). Na několika příkladech ukazuje po-
stup tvorby matematického modelu komunikační sítě, zatížení
sítě automobilovou dopravou, výsledky a jejich aplikaci v do-
pravním inženýrství a plánování.

Pro tvorbu kvalitního modelu jsou podstatné podklady o
komunikační síti a informace o využití území. Komunikační síť
je tvořena úseky a uzly (křižovatkami) a je nutné doplnit atri-
buty (kategorie komunikace, průměrná jízdní rychlost na úseku,
povolené křižovatkové pohyby apod.). Informace o území dají
představu o dopravní atraktivitě území – jedná se např. o po-
čty obyvatel, pracovních příležitostí. Další potřebné údaje pro
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tvorbu modelu – charakteristiky dopravního chování obyvatel –
se zjišťují většinou dotazovými průzkumy.

Řada úloh při tvorbě modelu má charakter geomatematic-
kých analýz (připojování území na síť komunikací, generování
matic přemisťovacích vztahů). Ověření platnosti výsledného
modelu je možné porovnáním modelovaných výsledků (v po-
době intenzit dopravy) se skutečností zjištěnou při dopravních
průzkumech.

Součástí příspěvku budou ukázky praktického využití mo-
delu (změna intenzit dopravy při uzavírce nebo při výstavbě
obchodního centra). Zmíněna bude i aplikace propojující údaje
o intenzitě dopravy s daty o dopravních nehodách pro potřeby
Policie ČR.

Autoři jsou podpořeni projekty VG20112015051, Systém pro kom-

plexní posouzení kritických míst a řízení rizik na pozemních komu-

nikacích z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu pro potřeby do-

pravní policie ČR financovaného Ministerstvem vnitra a 620533 –

OpenTransportNet – Spatially Referenced Data Hubs for Innovation

in the Transport Section podporovaného Evropskou komisí.
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Fuzzy logika je jedním z mála přístupů, která dokáže pracovat
s výsledky lidského vnímání světa. Lidský mozek dokáže zpra-
covat velké množství informací, ovšem tyto informace jsou ve
vágní formě. Toto vágní (fuzzy) zpracování znamená, že nevi-
díme jakou přesnou rychlostí (např. v kilometrech za hodinu)
vozidlo jede a nevidíme barevné odstíny například v RGB mo-
delu. Lidský mozek zpracuje informaci o rychlosti vozidla tak, že
zařadí rychlost (barvu) do určité kategorie podle vlastních zku-
šeností (např. vozidlo jede velmi rychle a má červenou barvu).

Cílem příspěvku je přiblížení fuzzy logiky a to, jakým způso-
bem může ovlivnit ovládání světelného signalizačního zařízení
v křižovatkách. Řízení křižovatek pomocí pevného signálního
plánu je již i v dnešní době nedostačující. Fuzzy řízení dopravy
umožňuje v průměru o 20 % lepší řízení provozu v křižovatce.
Z pohledu snížení délky fronty, čekací doby vozidel a počet za-
stavení jde o signifikantní rozdíl. Navíc při každoročním zvyšo-
vání počtu vozidel a jejich používání je v budoucnu křižovatka
rizikovým místem pro vznik dopravní kongesce (zácpy), neú-
měrně dlouhého zdržení vozidel a z toho vyplývající stres řidičů
či zvyšování environmentálního znečišťování.

Fuzzy řízení křižovatky je jedním z přístupů, které mo-
hou z pohledu řízení dopravy dopomoci k vytvoření takzva-
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ných chytrých měst (Smart Cities). Tato idea se snaží pracovat
s dostupnými informacemi a technologiemi tak, aby efektivněji
využívala zdrojů a usnadnila lidem život ve městech.

Příspěvek vznikl za finanční podpory projektů CZ.1.07/2.3.00/

20.0170 (StatGIS Team) a CZ.1.07/2.2.00/28.0078 (InDOG) Minis-

terstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky, které jsou

spolufinancovány Evropským sociálním fondem (Operační program

vzdělávání pro konkurenceschopnost).
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K možnostem popisu drah a přejezdů v NaSaPo

Robert Číhal

cihal@kpmconsult.cz (KPM CONSULT)

Klíčová slova: železniční síť, železniční přejezd, GeoInfoStrategie, NaSaPo,
INSPIRE

Zhodnocení zkušeností z návrhu projektů „Standardizovaný po-
pis železniční sítě v ČRÿ a „Informační přehled o železnič-
ních přejezdech mimo železniční síť Správy železniční dopravní
cestyÿ a diskuse možností a potřeb popisu železniční sítě a pře-
jezdů v NaSaPo.
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Aspekty naplňování informačního systému
o železničních přejezdech mimo železniční síť
SŽDC, s. o.

Eva Vacková

vackova.e@fce.vutbr.cz (KPM CONSULT)

Klíčová slova: vlečková dráha, železniční přejezd, geodetické zaměření
referenčních bodů přejezdu, aktualizace dat, chybovost dat

Tento příspěvek vznikl v době, kdy výzkumný projekt „In-
formační přehled o železničních přejezdech mimo železniční síť
Správy železniční dopravní cestyÿ zdárně spěl ke své finální po-
době. Té ovšem v průběhu vývoje předcházel nespočet nejas-
ností a problémů ať už v rovině dostupnosti zdrojů dat a jimi
poskytnutými vstupními daty, pořizování vlastních dat v te-
rénu a jejich společném zpracování v komplexním informačním
systému. Právě těmto úskalím bude věnován předkládaný pří-
spěvek.

Míra nehodovosti na železničních přejezdech a neexistence
jednotné báze dat o všech železničních přejezdech dala vznik-
nout vedle Datového rozhraní mezi SŽDC a IZS Informačnímu
systému o železničních přejezdech mimo železniční síť SŽDC,
s. o., který podrobně mapuje železniční přejezdy na soukromých
vlečkových drahách. Mezi těmito dvěma systémy je velký rozdíl
v návrhu jejich řešení. Mezi podstatné rozdíly patří např. rozčle-
nění samotné přejezdové konstrukce na tzv. traťopřejezdy, které
reprezentují úrovňové křížení jednotlivých drah s pozemní ko-
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munikací, což je nezbytné při řešení mimořádné události a kon-
taktování provozovatelů všech příslušných drah.

Zpracování vstupních dat komplikovala především formální
i obsahová nejednotnost či nepřesná terminologie dokumentů
jednotlivých drážních úřadů. Dalším zdrojem dat jsou např. pří-
pojové provozní řády, dostupné ze strany SŽDC, pokud je zmi-
ňovaná vlečková dráha zaústěna přímo do dráhy provozované
státem, resp. SŽDC. V případech, kdy je zaústěna do dráhy
provozované soukromým vlastníkem, má veškerá dokumentace
podobu smluvní. Takové dokumentace je bohužel velice obtížné
získat a jedinou možností je vyjednávání se samotnými provo-
zovateli nebo vlastníky dráhy.

V průběhu zpracování byla pořizována vlastní data popisná
i geodetická. Nedílnou součástí sběru dat bylo polohové zamě-
ření jednotlivých přejezdových konstrukcí v terénu, nejčastěji
nástroji družicové geodézie, metodou RTK nebo v náročných
observačních podmínkách metodou statickou s postprocessin-
gem. Zaměření přejezdové konstrukce bylo vždy třeba přizpůso-
bit dopravní vytíženosti příslušné pozemní komunikace. S ohle-
dem na ni pak bylo voleno rozložení zaměřovaných bodů. Pří-
prava dat na měření do terénu nezahrnuje pouze studium lo-
kality, ale také navázání kontaktu s provozovatelem vlečkové
dráhy, na které je přejezd zřízen. Je žádané, aby byl provozo-
vatel upozorněn na pohyb osob v kolejišti.

Hlavním výsledkem naší práce je především návrh, jakým
způsobem vyhledávat informace o přejezdových konstrukcích
na vlečkových drahách v různých administrativních zdrojích,
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jakým způsobem je spravovat a poskytovat. Dalším produktem
jsou „Protokoly o měření polohy referenčních bodů přejezduÿ,
které jsou po zpracování odesílány zpět k provozovatelům drah
a posledním nejdůležitějším produktem je databázový software,
který je propojen s geoportálem, tenkým klientem založeným na
technologii GeoMedia R© společnosti Intergraph, který potřebné
informace vizualizuje nad ortofoto snímky a vybranými vrst-
vami ZABAGED R©. V rámci geoportálu byla vytvořena aplikace
pro pokročilé vyhledávání mezi drážními přejezdy např. podle
jejich čísla, názvu dráhy na které leží, podle jejího provozova-
tele, definičního úseku dle předpisu SŽDC M12 apod. V pro-
středí geoportálu je možné i pokročilé vyhledávání mezi silnič-
ními přejezdy a to např. podle čísla pozemní komunikace nebo
podle samotného označení přejezdu. Potenciální slabá místa
znázornění v mapové ploše a vyhledávání v databázových in-
formacích ukáže až zpětná vazba budoucích uživatelů tohoto
systému, která bude využita pro analýzu a další vývoj tohoto
informačního systému.

Příspěvek vznikl za podpory Projektu výzkumu, vývoje a inovací
VG20102014042 – Informační přehled o železničních přejezdech mimo
železniční síť Správy železniční dopravní cesty.

Projekt je řešen a financován v rámci Programu bezpečnostního vý-

zkumu České republiky Ministertva vnitra ČR.
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Využití geoinformačních technologií jako nástroje
sběru, harmonizace a správy dat v Informačním
přehledu o žel. přejezdech mimo správu SŽDC.

Kateřina Tajovská, Robert Číhal, Olga Nosková, Martin
Procházka, Radka Kokojanová
katkatajovska@email.cz, {Cihal, Noskova}@kpmconsult.cz,
m.prochazka@art-work.cz (KPM CONSULT),
radka.kokojanova@seznam.cz (NICOM)

Klíčová slova: železniční přejezdy, geoinformační technologie, prostorové
databáze, Geoportál, GNSS měření přejezdů

Cílem příspěvku je podat celkový přehled využití geoinfomarč-
ních technologií při řešení Projektu výzkumu, vývoje a inovací
VG20102014042 – Informační přehled o železničních přejezdech
mimo železniční síť Správy železniční dopravní cesty.

Tento projekt vznikl z potřeby unifikovat a standardizovat
do té doby značně rozdílné způsoby evidence železničních pře-
jezdů mimo správu SŽDC a vytvořit jednotnou metodiku, která
by byla zároveň kompatibilní s dosavadní evidencí přejezdů ve
správě SŽDC. Jeho ideou je pak dostat tato data i do Infor-
mačního systému Integrované záchranné služby, aby zásahové
jednotky měly v případě potřeby k dispozici správná a úplná
data o všech přejezdech.

V průběhu řešení tohoto úkolu vyvstala celá řada problémů
pramenících z velmi rozdílných podkladů, které nějakým způso-
bem vstupovaly jako podkladová data pro informační systém.
Tato vstupní data měla různou míru přesnosti jak v kvalita-
tivní, tak kvantitativní stránce – z toho vyplývala potřeba tyto
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údaje integrovat, harmonizovat, doplnit a interpretovat ve vý-
sledném informačním systému, který má návaznost jak na hlav-
ního správce dat – SŽDC, tak i na uvsubdodavatele – provozo-
vatele drah mimo evidenci SŽDC.

Při řešení této problematiky byla využita celá řada geoinfor-
mačních technologií, které významnou měrou přispěly k urych-
lení tvorby a hlavně přehlednosti i provázanosti jednotlivých díl-
čích částí informačního systému. V prezentaci bude popsán celý
proces sběru, integrace, harmonizace a standardizace vstupních
dat, jejich následné zpracování a návrh prezentace jak laické tak
odborné veřejnosti. Důležitou součástí systému je i nastavení
celé řady automatických či poloautomatických kontrol, které
mají odstranit chybovost, jež je zatím bohužel průvodním je-
vem jak jednotné evidence přejezdů v rámci SŽDC, tak i dat,
která jim dodávají soukromí provozovatelé.

Celá technologie zahrnuje využití GNSS měření, databázové
systémy, Geoportál realizovaný technologií Intergraph Thin Cli-
ent, WMS služby a zároveň informační webový portál.

Příspěvek vznikl za podpory Projektu výzkumu, vývoje a inovací
VG20102014042 – Informační přehled o železničních přejezdech mimo
železniční síť Správy železniční dopravní cesty.

Projekt je řešen a financován v rámci Programu bezpečnostního vý-

zkumu České republiky Ministertva vnitra ČR.
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UAV mapování pro liniové stavby

Jakub Karas

jakub.karas@upvision.cz (UPVISION)

Klíčová slova: UAS, unmanned aerial systems, liniové stavby, GIS

Možnosti využití bezpilotních leteckých prostředků pro detailní
mapování ve vysokém rozlišení a přesnosti pro účely všech etap
liniových staveb (nové stavby, údržba stávajících staveb a plá-
nované stavby), včetně využití v aktuálních projektech. . .
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Prostorová a časová distribuce dopravní trestné
činnosti v Brně v letech 2011 až 2013

Jan Russnák

russnak@mail.muni.cz (Masarykova univerzita)

Klíčová slova: doprava, dopravní nehoda, Brno, trestný čin

Dopravní nehodou se na základě legislativy ČR rozumí událost,
která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a
při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na
majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.

Od 1. 1. 2009 platí upravená legislativa povinnosti oznamo-
vání dopravní nehody Policii ČR. Rok před touto změnou zá-
kona, tedy v roce 2008, evidovala policie 160 376 dopravních ne-
hod. Hned první rok po zavedení úprav, tedy v roce 2009, bylo
zaznamenáno 74 815 nehod. Za takto dramatickým poklesem
lze jednoznačně vidět využití nové legislativy ze strany řidičů
a reálný počet dopravních nehod je tak ve skutečnosti výrazně
vyšší. V následujících letech navíc počty ohlášených doprav-
ních nehod již opět rostly, a to pravděpodobně v důsledku stále
přibývajících automobilů na silnicích. Hodnoty, které se však
příliš nemění a neměla na ně vliv ani změna zákona, jsou vážné
dopravní nehody, kdy dochází k trestnému činu nebo alespoň
k podezření k jeho spáchání. Zjednodušeně lze říct, že se jedná
o události spáchané pod vlivem alkoholu či návykových látek,
dojde ke zranění nebo je způsobena velká škoda. Právě na tyto
vážné dopravní nehody na území města Brna se zaměřuje tento
příspěvek.
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Cílem příspěvku je na základě údajů poskytnutých Policií
ČR popsat a zhodnotit dopravní trestnou činnost v rámci města
Brna mezi roky 2011 a 2013, a to jak z časového hlediska, tak
i prostorového v rozsahu území města. V rámci časové distribuce
lze sledovat počty nehod v průběhu jednoho dne, týdne i celého
roku. Pro prostorovou analýzu se pak využívají geoinformatické
a kartografické přístupy. Cílem tak je sledovat časoprostorový
vývoj ve vymezeném území i prostoru a kromě studia prostoro-
vého rozmístění i zjišťovaní cykličnosti jevů.

Příspěvek vznikl za podpory projektu Analýza, hodnocení a vizu-

alizace globálních environmentálních změn v krajinné sféře Země

(AVIGLEZ), MUNI/A/0952/2013
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Nasazení bezdrátové senzorové sítě pro monitoring
vzdušných polutantů produkovaných dopravou
v městském prostředí

Vendula Hejlová, Jana Měřičková
venda.hejlova@gmail.com, merickovajana@gmail.com
(Univerzita Palackého Olomouc)

Klíčová slova: bezdrátová senzorová síť, znečištění ovzduší, polutanty

Znečištění ovzduší, zejména ve větších městech představuje ne-
ustále rostoucí riziko narušující životní prostředí, zdraví obyva-
tel a kvalitu života. Jedním z největších producentů polutantů
v ovzduší je doprava v městských oblastech. Hlavním cílem pří-
spěvku je rámcově představit technologii měření polutantů pro-
dukovaných dopravou pomocí bezdrátové senzorové sítě. Pro-
jekt je v první fázi testování a vývoje komunikačních protokolů.
V další fázi bude diskutováno rozmístění uzlů bezdrátové sen-
zorové sítě v terénu. Během prvního testovacího měření byly
identifikovány nedostatky týkající se komunikačního protokolu
a navrhovaného rozmístění. Ve skutečnosti je distribuce uzlů
ovlivněna také faktory, které při laboratorním testování nebyly
zahrnuty a vyplynuly až z terénního měření. V druhé části pří-
spěvku budou představeny možnosti, které si kladou za cíl eli-
minovat zjištěné nedostatky.

Příspěvek vznikl za finanční podpory projektů CZ.1.07/2.3.00/

20.0170 (StatGIS Team) a CZ.1.07/2.2.00/28.0078 (InDOG) Minis-

terstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky, které jsou

spolufinancovány Evropským sociálním fondem (Operační program

vzdělávání pro konkurenceschopnost).
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Formalizace pravidel generalizace s využitím
ontologií a její přínosy

Radek Augustýn, Tomáš Vacek, Jaroslav Zemek

{radek.augustyn, tomas.vacek@vugtk.cz, jaroslav.zemek}@vugtk.cz
(Výzkumný ústav geotetický, topografický a kartografický)

Klíčová slova: GeoInfoStrategie, NaSaPO, generalizace, ontologie,
objektový model, kartografický model, transformace dat

Automatická generalizace je velice aktuální v souvislosti s re-
alizací GeoInfoStrategie České republiky a výstavbou NaSaPO
jako jedním z jejích klíčových pilířů. Je jednou z cest, jak dosáh-
nout konzistence vysoce přesných a aktuálních geoprostorových
informací NaSaPO s obsahem státních mapových děl.

Předpokládáme, že prvotní technologie generalizace
bude připravena a ověřena nad stávajícími objekto-
vými/kartografickými modely, tedy ZABAGED a DMÚ-25.
V další fázi, pravděpodobně však již v průběhu vývoje,
vznikne požadavek využít postupně vznikající objektový model
NaSaPO. Ontologický popis prvotní transformace umožní
systémově, s minimálními náklady a maximálním omezením
vzniku chyb tuto migraci zabezpečit. Teoreticky optimální by
byl export objektového modelu do standardu GML, zde jeho
XLST transformace a import do cílové databáze. Z důvodů
optimalizace však zřejmě bude nezbytná transformace na
úrovni geoprostorových SQL dotazů, které bude opět vhodné
generovat z ontologické databáze.
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Využití ontologického přístupu je perspektivní také při se-
stavování a využití registru operátorů generalizace. V současné
době je dostupných mnoho implementací, které se liší nejen
svým názvoslovím, tak i kvalitou a podrobností implementace.
Rozhodnutí kterou využít či napsat vlastní bude možné provést
až v průběhu řešení v návaznosti na aktuální potřeby, bude na-
víc podléhat průběžným změnám a lišit se v závislosti na vývoji
nasazené hlavní technologie.

Příspěvek se zabývá podrobnou analýzou výše uvedených
směrů využití ontologických postupů při přípravě generalizace
pro potřeby tvorby státního mapového díla, s důrazem na ná-
vaznost na ostatní procesy předpokládané při vývoji, nasazení
a provozu NaSaPO.
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Quo vadis PaGIS

Zuzana Syrová, Jiří Syrový, Šimon Eismann
{syrova.zuzana, syrovy.jiri, eismann.simon}@npu.cz
(Národní pamáktový ústav)

Klíčová slova: památková péče, GIS, prostorová identifikace, tematická
analýza

Příspěvek informuje o aktuálním stavu a předpokládaném vý-
voji GIS části Integrovaného informačního sytému památkové
péče (IISPP) – památkového GIS (PaGIS). Od poslední pre-
zentace na setkání na zámku Kozel PaGIS jakožto integrovaná
část IISPP zajišťující prostorovou identifikaci IISPP i tvorbu
a správu oborových prostorových dat památkové péče doznal
nikoliv nepodstatných změn. V zájmu zajištění interoperability
s dalšími paměťovými institucemi se rozvíjí možnosti prosto-
rové indentifikace entit zájmu památkové péče (aplikace Pří-
růstkové body a prostorová identifikace mimo území ČR). Po-
drobné zpracování oborových GIS dat doplnilo několik nových
tematických analýz zameřených např. na výděj územně analy-
tických podkladů nebo prodrovné zpracování stavebně historic-
kých průzkumů, Příspěvek informuje i o úpravách paGIS, které
by měly být realizovány v souvislosti s připravovanou integrova-
nou apilkací Památkový katalog. Ta by měla nahradit stávající
aplikaci a databázi pro vedení ústředního seznamu nemovitých
kulturních památek a umožnit vedení ecidence památkového
fondu v jeho celistosti včetně entit v současné době v ÚSKP
neevidovaných / nechráněných.

Příspěvek vznikl za podpory úkolu DKRVO 10 H 30 100 70 Podpora

rozvoje Integrovaného informačního systému památkové péče
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Informační systémy Národního památkového
ústavu v evropském kontextu

Irena Blažková, Zuzana Syrová

{blazkova.irena, syrova.zuzana}@npu.cz (Národní památkový ústav)

Klíčová slova: GIS (geografický informační systém) NPÚ, MIS
(metainformační systém) NPÚ, Europeana, CARARE, LoCloud

Cílem příspěvku je seznámení s aktuálním stavem geografického
informačního systému a dalších informačních systémů památ-
kové péče a výměnou dat z těchto systémů s evropským portá-
lem Europeana.

Autoři příspěvku byli podpořeni projekty CARARE a LoCloud
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Zpracování a vizualizace prostorových dat
vybraných zámeckých a hradních areálů v ČR

Jiří Cajthaml, Jiří Krejčí, Tomáš Janata

{jiri.cajthaml, jirikrejci}@fsv.cvut.cz
(České vysoké učení technické v Praze)

Klíčová slova: georeferencování, zámecké areály, historické fotografie,
mapový server

V rámci projektu Ministerstva kultury ČR „Historický fotogra-
fický materiál – identifikace, dokumentace, interpretace, prezen-
tace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů pa-
měťových institucíÿ (2013–2017) v programu aplikovaného vý-
zkumu NAKI je na Katedře geomatiky, Fakulty stavební ČVUT
v Praze řešena část věnující se zpracování a vizualizaci prosto-
rových dat vybraných zámeckých a hradních areálů ve správě
NPÚ. Jedná se celkem o 60 objektů, které byly spoluřešitel-
skými týmy vybrány s ohledem na vlastnictví jednotlivých pan-
ských rodů. Cílem dílčí části projektu je shromáždit, digita-
lizovat a zpřístupnit prostorová data (mapy, plány, stavebně
historické průzkumy, lokalizované fotografie). Zpracování pro-
bíhá dle jednotné koncepce. Data ze všech areálů budou po-
stupně zpřístupňována na mapovém portálu, který je zároveň
hlavním výstupem projektu. Jako základní programový pro-
středek byl zvolen produkt ArcGIS for Desktop, který vyho-
vuje svojí funkčností a je kompatibilní s již zpracovanými daty
v rámci NPÚ. Velkou část řešení projektů zahrnuje archivní
průzkum různých archivních institucí (zemské archivy, státní
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oblastní archivy, státní okresní archivy, regionální archivy a mu-
zea, městské archivy, atd.) včetně využití dostupných databázo-
vých aplikací v resortu Ministerstva kultury. Nezanedbatelnou
roli hraje komunikace se správci objektů a terénní průzkum
při osobních návštěvách areálů. V ArcGIS for Desktop je ře-
šeno zejména georeferencování skenovaných podkladů, tvorba
vektorových datových modelů a příprava dat pro publikování
na mapový server (ArcGIS for Server). Jako testovací objekty
byly zatím zpracovány zámky Slatiňany, Velké Losiny, Hořovice
a Konopiště. Jako standardní mapové podklady jsou georefe-
rencovány císařské povinné otisky stabilního katastru a mapy
historických vojenských mapování. Dále jsou kromě plánů a sta-
vebně historických průzkumů hlavních objektů dle dostupnosti
řešeny zámecké parky či přidružené budovy (pivovary, míčovny,
letohrádky atd.). Webová mapová aplikace bude doplněna o lo-
kalizované historické fotografie objektů a dále o genealogické
informace o jednotlivých vlastnických rodech.

Příspěvek byl podpořen grantem Ministerstva kultury ČR v Pro-

gramu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní iden-

tity (NAKI) DF13P01OVV007 „Historický fotografický materiál –

identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče

a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucíÿ.
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Digitalizace mapové sbírky Geografického ústavu
Masarykovy univerzity

Jan Russnák, Zdeněk Stachoň, Milan Konečný

{russnak, 14463}@mail.muni.cz, konecnymilan3@gmail.com
(Masarykova univerzita)

Klíčová slova: digitalizace, katalogizace, stará mapa, glóbus

Archivování map na Geografickém ústavu Masarykovy univer-
zity bylo započato krátce po jejím založení v roce 1919. Počet
map ve sbírce specializované na mapy Moravy, rostl až do roku
1973, kdy byla část sbírky přemístěna, neboť se mapy staly sou-
částí vojenského státního tajemství. V současné době mapová
sbírka obsahuje přes 18 000 map a atlasů, přičemž nejznámější
je sbírka Komenského map Moravy a atlasy slavného nizozem-
ského kartografa Abrahama Ortelia.

V rámci projektu TEMAP – Technologie pro zpřístupnění
mapových sbírek ČR byla podpořena digitalizace a katalogizace
mapové sbírky Geografického ústavu MU. Tento projekt řešený
ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a mapovou sbír-
kou Univerzity Karlovy se také zabývá metodologií a vývojem
nástrojů pro ochranu a využití kartografických děl národního
kartografického dědictví. Cílem je efektivním způsobem zpra-
covat a zpřístupnit dosud spíše nedostatečně evidované a pre-
zentované mapové sbírky a zároveň nabídnout nástroje a meto-
diky umožňující zpracování starých mapových děl s ohledem na
jejich evidenci, kartografickou korektnost i atraktivní zpřístup-
nění laické i odborné veřejnosti. Zároveň je na staré mapy nahlí-
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ženo jako na zdroj cenných historických fyzicko-geografických
či socio-ekonomických informací, jež však bývají navzdory digi-
talizaci mapových sbírek často opomíjeny. V rámci katalogizace
jsou tak vyplňovány standardizované metadatové záznamy vy-
tvořené právě s ohledem na staré mapy, jejichž účelem je zefek-
tivnit vyhledávání a tím i zvýšit jejich využitelnost. Tím lze pak
staré mapy snáze aplikovat do nejrůznějších analýz či výzkumů,
neboť oproti různým písemným podkladům jsou unikátní právě
díky obsažené prostorové informaci. Paralelně s digitalizací a
analýzami starých map byla současně testována i možnost di-
gitalizace glóbů. Ta byla již několikrát úspěšně provedena na
několika pracovištích v rámci České republiky i zahraničí, avšak
zpravidla byly realizovány pomocí nových hardwarových či soft-
warových nástrojů vyvinutých právě za tímto účelem. Cílem tak
byla digitalizace pomocí prostého hardwaru a běžně užívaného
softwaru, kterou by byl schopen provést i uživatel se základní
GIS znalostí.

Příspěvek vznikl v rámci projektu TEMAP programu aplikovaného

výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI – identifikační

kód DF11P01OVV003. Poskytovatelem finančních prostředků je Mi-

nisterstvo kultury.
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Databázová implementace Katalogu
kartografických vyjadřovacích prostředků map III.
vojenského mapování

Martina Vichrová, Michal Kepka

{vichrova, mkepka}@kma.zcu.cz (Západočeská univerzita v Plzni)

Klíčová slova: Katalog kartografických vyjadřovacích prostředků, mapová
značka, III. vojenské mapování, prostorová databáze, datový model

Příspěvek nastiňuje návrhy kategorií prvků map, jejich následné
sdružení do vytvořeného Katalogu kartografických vyjadřova-
cích prostředků a popisuje implementaci tohoto Katalogu do
zvolené prostorové databáze. V příspěvku jsou detailně popsány
jednotlivé navržené kategorie mapových objektů, které jsou tří-
děné ve vytvořeném Katalogu. Během tvorby Katalogu byly
zohledněny i pozdější vydání jednotlivých katalogů mapových
značek, Katalog kartografických vyjadřovacích prostředků tedy
obsahuje jak původní mapové značky pro každý objekt mapy,
tak i jejich případné změny v pozdějších vydáních mapových
klíčů. Příspěvek popisuje dosažené výsledky, kterými jsou Ka-
talog kartografických vyjadřovacích prostředků map III. vojen-
ského mapování jako takový, dále návrh datového modelu vy-
tvořeného Katalogu a v neposlední řadě implementace Kata-
logu ve zvolené prostorové databázi. Vytvořený Katalog kar-
tografických vyjadřovacích prostředků poskytuje zdroj dat pro
následné analýzy nebo statistiky jednak v rámci samotného III.
vojenského mapování, ale i v rámci porovnání s obdobnými ma-
pováními. Databázová implementace Katalogu kartografických
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vyjadřovacích prostředků poskytuje datový základ pro auto-
matizované možnosti vyhledávání určitých mapových objektů
nebo přímou identifikaci mapového obsahu z mapových sekcí
po jejich digitalizaci. V závěru příspěvek nastiňuje možné cesty
k rozšíření Katalogu a dalšímu využití získaných dat.

Tento příspěvek byl podpořen Evropským fondem pro regionální roz-

voj (ERDF), projekt „NTIS – Nové technologie pro informační spo-

lečnostÿ, Evropské centrum excelence, CZ.1.05/1.1.00/02.0090.
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Využitie GPS a GLONASS na monitorovanie
náhlych polohových zmien tektonického pôvodu

Ľubomíra Gerhátová, Ján Hefty
{lubomira.gerhatova, jan.hefty}@stuba.sk
(Slovenská technická univerzita v Bratislave)

Kľúčové slová: PPP, monitorovanie prejavov zemetrasení

Súčasné prijímače GNSS umožňujú realizovať merania s vyso-
kou hustotou záznamu (1 Hz až 20 Hz). Výsledkom takéhoto
merania je prakticky kontinuálny záznam priebehu variácií po-
lohy v určitom časovom intervale. Táto skutočnosť sa dá využiť
napríklad aj pri monitorovaní krátkodobých zmien polohy spô-
sobených seizmickou činnosťou. Na monitorovanie polohových
zmien sa dajú využiť relatívne aj absolútne metódy určovania
polohy.

Výhodou relatívnych metód je vyššia presnosť, lepšie mož-
nosti riešenia ambiguít, menšia závislosť od počtu a konfigu-
rácie družíc. Nevýhodou je nejednoznačná interpretácia: zeme-
trasením môže byť ovplyvnená stanica, na ktorej jeho účinky
skúmame, a do istej miery aj referenčná stanica. V rámci abso-
lútnych metód určovania polohy sa používa metóda presného
určovania absolútne polohy (Precise Point Positioning – PPP).
Výhodou jej použitia je jednoznačná interpretácia efektu zeme-
trasenia na analyzovanej stanici. Na spracovanie sú potrebné
kódové a fázové merania len z analyzovanej stanice. Nevýhody
sú: dosiahnutá nižšia presnosť v určení polohových zmien, me-
nej spoľahlivé riešenie ambiguít, potrebný dlhší interval meraní,
väčšie nároky na presné dráhy družíc a informácie o hodinách
družíc.
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Výsledkom z analýz meraní GPS a GLONASS počas ze-
metrasení s rôznou intenzitou s frekvenciou záznamu 1 Hz na
vybraných permanentných staniciach a ich spracovaním metó-
dou PPP je znázornenie polohových, prípadne výškových, zmien
súradníc permanentných staníc. Okrem toho je možné určiť aj
ich prvé derivácie – rýchlosti zmien.

Tento príspevok vznikol pri riešení projektu 1/0642/13 finančne pod-
poreného Vedeckou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR a SAV VEGA.

Autori ďakujú Agentúre Ministerstva školstva, vedy, výskumu a

športu SR pre štrukturálne fondy EÚ a Slovenskej technickej univer-

zite v Bratislave za finančnú podporu Projektu ITMS 26220220108.
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Správa dát permanentných staníc GNSS na
Katedre geodetických základov

Martina Mináriková

slik.martina@gmail.com (Slovenská technická univerzita v Bratislave)

Kľúčové slová: GNSS, Európska permanentná sieť, RINEX, Perl, Python

Astronomické observatórium Katedry geodetických základov
(KGZA) Slovenskej technickej univerzity v Bratislave spravuje
a zálohuje dáta zo 14 permanentných staníc. Permanentné sta-
nice sú rozmiestnené po celom území Slovenska. Päť perma-
nentných staníc (MOPI, MOP2, LOMS, RISO, SUT1) patrí
KGZA a ostatných deväť permanentných staníc (BASV, BBYS,
GANP, KAME, KOSE, LIE1, PEMB, RISA,TELG) je pod
správou Geodetického a kartografického ústavu (GKU) v Bra-
tislave. Dve permanentné stanice MOPI a MOP2 sú súčasťou
Európskej permanentnej siete (EPN) a dáta z týchto staníc sú
k dispozícií aj na BKG (Federal Office of Cartography and Ge-
odesy, Germany) a OLG (Space Research Institute, Austrian
Academy of Sciences) dátových centrách. Z uvedených staníc
sa získavajú súbory dát s 1s záznamom, ktoré obsahujú infor-
mácie o polohe príslušnej permanentnej stanice. Rovnako sú za-
znamenávané aj meteorologické údaje, ktoré sú uložené vo for-
mátoch METEORINEX. Získané súbory s dátami sú následne
spracované do hodinových 1s súborov vo formáte RINEX, z kto-
rých sa vytvárajú i 15s denné súbory, tiež v RINEX formá-
toch. Efektívne spravovanie tohto veľkého množstva dát a sú-
borov je značne náročné. Pre tento účel bolo vytvorených množ-
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stvo programov, ktoré kontrolujú plynulý tok dát, ich kom-
presiu a archiváciu. Do procesu sú zapojené hlavné programy:
teqc – vyhodnotí kvalitu observácií v jednotlivých súboroch;
programy archive station.pl (station vyjadruje názov jednotli-
vých staníc) – doplnia chýbajúce súbory; súbory sa komprimujú
pomocou kompresie Hatanaka. Plynulý tok dát býva pomerne
často prerušený rôznymi vplyvmi. Z týchto dôvodov sú dáta
permanentne kontrolované a v prípade, že dáta chýbajú je po-
trebné ich doplniť. Aby sa zamedzilo stratám dát vytvárame
vlastné podprogramy, v jazykoch Python a Perl, ktoré pomá-
hajú zvýšiť kvalitu ale i efektivitu ukladania dát.

This research is supported by the COST ES 1206 Advanced GNSS

tropospheric products for monitoring severe weather events and cli-

mate
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Geofyzikální excitace nutace

Cyril Ron, Jan Vondrák

ron@asu.cas.cz, vondrak@ig.cas.cz (Astronomický ústav AV ČR)

Klíčová slova: rotace Země, nutace, geofyzikální excitace

Změny momentu hybnosti atmosféry a oceánu, tzv. geofyzi-
kální excitační funkce, zásadním způsobem ovlivňují pohyb
pólu (pohyb pólu vzhledem k zemskému povrchu) a změny
rychlosti rotace Země. Díky novému modelu precese a nutace
IAU2000/2006 uvedenému do užívání v roce 2003, který popi-
suje polohu zemské osy v prostoru s přesností lepší než 1 mas,
a výraznému zpřesnění pozorování odchylek nebeského pólu po-
mocí VLBI je možno nyní studovat i vliv geofyzikálních excitací
na pohyb zemské osy v prostoru – tj. na nutaci rotační osy. Vy-
užíváme nejnovější modely excitací atmosféry a oceánu k určení
jejich dopadu na nutaci. Odchylky nebeského pólu (rozdíl mezi
pozorovanou nutací a IAU modelem) způsobené těmito geo-
fyzikálními excitacemi jsou počítány pro model netuhé Země
tak, aby zahrnuly reakci reálné Země. K tomu využíváme in-
tegraci širokopásmových Liouvilleových rovnic. Výsledné řady
odchylek nebeského pólu z integrace porovnáváme na intervalu
1989–2014 s odchylkami nebeského pólu pozorovanými meto-
dou interferometrie z velmi dlouhých základen (VLBI). Uka-
zuje se, že excitační funkce atmosféry a oceánu nedokáže po-
psat odchylky nebeského pólu na celém studovaném intervalu.
Zahrneme-li do integrace ještě dodatečné excitace v okamžicích
podstatných změn sekulárního trendu magnetického pole Země
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(geomagnetic jerks), ke kterým došlo v letech 1994, 1999, 2003.5
a 2007.5, shoda mezi integrovanými a pozorovanými hodnotami
odchylek nebeského pólu se výrazně zlepší.

Tato studie je prováděna s podporou grantu Grantové agentury České

republiky č. 13-1594S „Geofyzikální excitace v pohybu rotační osy

Zeměÿ.
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Aktivity analytického centra DORIS na GO Pecný

Petr Štěpánek, Vratislav Filler

{petr.stepanek, vratislav.filler}@pecny.cz
(Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický)

Klíčová slova: DORIS, IDS, ITRF, SPOT-5

DORIS (Doppler Orbitography Integrated By Satellite) je
v současné době jednou ze čtyř technik kosmické geodézie které
se podílejí na realizaci světového referenčního rámce ITRF. Pra-
covní skupiny analyzující data DORIS jsou spolu s technickou
podporou systému sdruženy v mezinárodní službě IDS. Určo-
vání drah družic a/nebo určováním geodetických a geofyzikál-
ních parametrů z komplexních řešení (DORIS solutions) je před-
mětem práce několika Analytických center (AC) IDS rozmís-
těných v USA, Francii, Německu, Rusku a také v České re-
publice, kterou zastupuje analytické centrum GOP na Geode-
tické observatoři Pecný (detašované pracoviště VÚGTK). Ana-
lytické centra používají různé výpočetní softwary, GOP jako
jediné používá adaptovanou verzi Bernského GPS software, na
jejímž vývoji se zásadním způsobem podílelo. V současné době
probíhá tvorba finálního kombinovaného produktu jakožto pří-
spěvku DORIS/IDS pro nový referenční rámec ITRF 2013.

V rámci dalších nedávných aktivit AC GOP lze jmenovat
implementaci plně dynamického dráhového modelu do Bern-
ského GPS software (spolu s TU Mnichov) a experiment s fázo-
vými centry pozemních vysílačů a studie nestability palubního
oscilátoru satelitu SPOT-5 včetně modelu korekcí. V současné
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době je zájem soustředěn na zpracování fázových dat DORIS,
analýzy dlouhých časových řad určovaných parametrů a plá-
nované kombinace DORIS s dalšími technikami na úrovní ob-
servací i na úrovni normálních rovnic (ve spolupráci s TU Mni-
chov).
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SGNoise – webový nástroj pro popis a analýzu
environmentální úrovně šumu supravodivého
gravimetru na geodetických observatořích

Miloš Vaľko, Vojtech Pálinkáš

milos.valko@pecny.cz (Výzkumný ústav geodetický, topografický a
kartografický a Západočeská univerzita v Plzni),
vojtech.palinkas@pecny.cz
(Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický)

Klíčová slova: supravodivý gravimetr, úroveň šumu, monitorování kvality
dat, spektrogram, funkce hustoty rozdělění pravděpodobnosti

Prostředí SGNoise representuje webový nástroj pro analýzu re-
ziduálních tíhových dat supravodivého gravimetru (SG) v téměř
reálném čase. Tíhové residua jsou analyzovány denně z přímo
měřených kalibrovaných vteřinových SG dat a výsledky analýz
jsou poskytovány jak v časové, tak i ve frekvenční oblasti. To
je hlavní cíl nástroje SGNoise – automatická kontrola kvality
dat kontinuálně fungujících geofyzikálních přístrojů, které po-
skytují užitečné informace pro operátory a uživatele tíhových
dat. Míra kvality dat je reprezentována úrovni působení okoli-
tého šumu na observatoři s SG pomocí spektrální analýzy tí-
hových reziduí a její následné vizualizací pomocí spektrogramů
a funkce hustoty rozdělení pravděpodobnosti. Možnosti SGNo-
ise budou prezentovány pro observatoř Pecný, ale tento nástroj
v současné době analyzuje také gravimetry observatoří Wett-
zell (SRN) a Strasbourg (Francie). Webový nástroj SGNoise se
nachází na webové stránce http://oko.pecny.cz/grav/. Celé pro-
středí SGNoise je napsáno v PHP5 použitím grafické knihovny
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GD. Použité procedury pro zpracování a analýzu dat jsou kon-
zistentní s předchozími doporučenými algoritmy pro analýzu
šumu SG.

Táto práce byla podpořena projektem BETA (TB01CUZK006) Tech-

nologické agentury České republiky a Evropským regionálním fondem

rozvoje (ERDF), projektem „NTIS – Nové technologie pro informační

společnostÿ, Evropským Centrem excelence, CZ.1.05/1.1.00/02.0090.

Použité data z observatoře Pecný použité pro analýzy jsou získávané

díky projektu LM2010008 CzechGeo podporovaném Ministerstvem

školství, mládeže a sportu České republiky. Autoři jsou také vděční

Dr. Severine Rosat a Dr. Hartmutu Wziontekovi pro poskytnutí pří-

stupu k SG datům ze stanic Strasbourg a Wettzell.
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Laplacián a topografie při iteračním řešení
okrajové úlohy fyzikální geodézie

Petr Holota

petr.holota@pecny.cz
(Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický)

Klíčová slova: tíhové pole Země, geodetické okrajové úlohy, Greenova
funkce, metoda postupných aproximací

Vztah mezi popisem fyzického povrchu Země a strukturou La-
placeova operátoru nabízí zajímavý pohled na řešení okrajo-
vých problémů teorie potenciálu ve fyzikální geodézii. Podobně
jako v jiných oblastech techniky a matematické fyziky také zde
může býti využita transformace souřadnic k posouzení a volbě
alternativy mezi složitostí hranice a složitostí koeficientů parci-
ální diferenciální rovnice, kterou musí splňovat hledané řešení
studovaného problému, v daném případě poruchový potenciál.
Laplaceův operátor má poměrně jednoduchou strukturu pokud
je vyjádřen ve sférických souřadnicích, které se často používají
v geodézii. Fyzický povrch Země se však podstatně liší od (geo-
centrické) sféry, byť s optimálně voleným poloměrem, která re-
prezentuje jednu ze souřadnicových ploch v systému sférických
souřadnic. Situace může ale býti výhodnější v systému obec-
ných křivočarých souřadnic, a to takových, že fyzický povrch
Země je vnořen do systému souřadnicových ploch. Na druhé
straně je však struktura Laplaceova operátoru při této volbě
složitější a ve své podstatě reprezentuje topografii fyzického
povrchu Země. V navrhovaném postupu jsou vlivy působené
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topografií zemského povrchu interpretovány jako poruchy a ře-
šení studovaného problému fyzikální geodézie je zdokonalováno
v iteračních krocích konstruovaných pomocí metody postup-
ných aproximací. V rámci tohoto konceptu lze použít sférický
matematický aparát v každém iteračním kroku a pro řešený
problém je také zkonstruována Greenova funkce. Diskutována
je rovněž konvergence iteračního prostupu a možná analogie ře-
šení opřená o využití matematického aparátu vázaného k zploš-
tělému rotačnímu elipsoidu.

Tato práce byla podpořena Evropským fondem pro regionální rozvoj

(ERDF), projekt „NTIS – Nové technologie pro informační společ-

nostÿ, Evropské centrum excelence, CZ.1.05/1.1.00/02.0090 a také

Grantovou agenturou České republiky prostřednictvím projektu č.

14-34595S.
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V geodézii, ako aj v geofyzike sa často stretávame s požiadav-
kou poznať hustotu topografických hmôt. Vo všeobecnosti zau-
žívaná stredná hustota zemskej kôry 2680 kg.m−3 je len veľmi
približný odhad, ktorý sa môže od skutočnej hodnoty líšiť až
o 20 %. V geodézii potrebujeme poznať hustotu topografic-
kých hmôt najmä pri modelovaní presného geoidu a pri od-
hade pravých ortometrických výšok. V geofyzike môže pozna-
nie skutočnej hustoty značne pomôcť pri korektnej interpre-
tácii gravimetrických meraní. Najčastejšie sa môžeme stretnúť
s laterálnymi mapami hustôt povrchových topografických hmôt,
ktoré sú zostavené z geologických máp, veľkého množstva vrtov
a ďalších pomocných údajov. Oveľa zriedkavejšie sú 3D mo-
dely hustôt zemskej kôry. Je známe, že hĺbkový parameter hrá
veľkú dôležitosť najmä v sedimentárnych oblastiach. V býva-
lom Československu boli zostavené minimálne dve mapy hustôt
povrchových topografických hmôt a to Eliáš a Uhmann (1968)
v mierke 1 : 500 000 a Stránska a kol. (1986) v mierke 1 : 200 000.
Z obidvoch týchto analógových máp boli na Katedre geodetic-
kých základov Stavebnej fakulty STU v Bratislave v minulosti
vytvorené laterálne digitálne modely hustôt povrchových topo-
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grafických hmôt. Vplyv anomálnych hustôt na terénnu korek-
ciu dosahuje v oblasti Slovenska maximálnu hodnotu približne
4 mGal. Príspevok prezentuje obidva modely hustôt, proces ich
tvorby, ich porovnanie a diskutuje možnosti ich využitia.

Příspěvek vznikl za podpory projektu APVV-0072-11: Numerické mo-

delovanie v geodézii.
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The method of fundamental solutions (MFS) and singular boun-
dary method (SBM) are used to derive the disturbing potential
and gravity disturbances from the second derivatives observed
by the GOCE satellite mission. The radial components Tzz of
the gravity disturbing tensor are processed to evaluate unk-
nown coefficients in the source points that are located directly
on the real Earth’s surface. MFS as a mesh-free boundary collo-
cation technique uses the fundamental solution of the Laplace
equation as its basis functions. Consequently, our system matrix
is created by the second radial derivatives of the fundamental
solution depending on the direct distances between 3D positions
of the GOCE observations and the source points. When the co-
efficients are determined, the disturbing potential and gravity
disturbance can be evaluated in any point above the Earth’s
surface. To obtain their values directly at the source points on
the Earth’s surface, SBM can be applied. The key idea of SBM
is to isolate singularities of the fundamental solution and its
derivatives using some appropriate regularization techniques.
Numerical experiments present results of processing 20 data-
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sets of GOCE measurements, each for different 61-days period.
The source points are regularly distributed over the Earth’s
surface with the high-resolution of 0.075 deg (5,760,002 points).
The radial components Tzz as input data are filtered using the
nonlinear diffusion filtering for every dataset. The large-scale
parallel computations are performed on the cluster with 1TB
of the distributed memory. A combination of numerical solu-
tions obtained for different datasets results in the final static
gravity field model. Its comparison with the SH-based satellite
geopotential models like GOCO03S or GOCE-DIR4 indicates
its accuracy.

The support of the grants APVV-0072-11 and VEGA 1/1063/11 is

kindly announced.
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V našem příspěvku jsou prezentovány nové integrální trans-
formace pro výpočet gravitačních gradientů ze známých hod-
not poruchového potenciálu. V první části se zabýváme syme-
trií diferenciálních operátorů, výsledným tvarem integrálních
transformací a vlastnostmi integrálních jader Greenova typu.
V druhé části jsou formulovány praktické odhady pro výpočet
gravitačních gradientů pomocí prostorového rozkladu integrál-
ních transformací na blízké a vzdálené zóny. Praktické odhady
jsou počítačově implementovány a přesnost nových algoritmů
je testována pomocí simulovaných dat. Přesnost praktických
odhadů je lepší než 1 mE za předpokladu bílého šumu ze stan-
dardní odchylkou 1 m2.s−2 v poruchovém potenciálu a při pou-
žití současných družicových geopotenciálních modelů. Ve třetí
části využíváme odvozený matematický aparát k validaci gravi-
tačních gradientů družicové mise GOCE. Poruchový potenciál
nutný pro výpočet vlivu blízkých zón je odvozen z dat druži-
cové altimetrie. Vliv vzdálených zón je určen pomocí geopo-
tenciálního modelu GGM05S odvozeného z měření družicové
mise GRACE. Výsledky dokazují potenciál implementovaných
algoritmů a dostupných altimetrických a družicových dat pro
budoucí validaci gravitačních gradientů.
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Downward continuation of the potential data (gravity or mag-
netic) helps to interpret contributing sources by transforming
the physical signal to their neighbourhood. This paper applies
three continuation approaches (Landweber’s iteration, the di-
rect method and the inverse-matrix approach with Tikhonov’s
regularization), based on the Poisson integral equation, and four
integration schemes to the second vertical derivative of the dis-
turbing potential Tzz obtained from GOCE data. In the expe-
riments, Tzz was continued downward for 250 km in the area
of the Central Europe with special attention to edge efects. For
the integration schemes, which use prior information outside the
region of interest to reduce edge efects, the best agreement with
TIM-r4 was achieved by the inverse-matrix approach with Ti-
khonov’s regularization (RMS = 1.15 eotvos). On the contrary,
without prior information the iterative approached performed
with RMS = 1.17 eotvos.

Martin Pitoňák was supported by the project CZ.1.05/1.1.00/02.0090

NTIS – New Technologies for the Information Society, Josef Se-
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bera has been supported by the project EXLIZ – CZ.1.07/2.3.00/

30.0013 and Eliška Hamáčková was supported by the project

CZ.1.05/1.1.00/02.0090 NTIS – New Technologies for the Information

Society.
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Problematika modelování vztažné plochy výšek – kvazigeoidu –
je v současné době stále více skloňována, zejména v souvislosti
s aplikací technologie GNSS nivelace.

V tomto příspěvku se zabýváme metodologickými a výpo-
četními aspekty souvisejícími s realizací kvazigeoidu velmi vy-
soké přesnosti. Vycházíme z konceptu tzv. lineární gravimet-
rické okrajové úlohy pro poruchový gravitační potenciál. Pro
určení modelu kvazigeoidu je tak využito pozemních gravimet-
rických měření při současné znalosti geometrického tvaru zem-
ského povrchu.

Navržené řešení gravimetrické úlohy, vhodné zejména pro
lokální a regionální modelování, se opírá o konstrukci Greenovy
funkce pro vnější prostor rotačního elipsoidu, což prakticky zna-
mená, že integrální jádro použité k reprezentaci řešení je jistou
„elipsoidálníÿ analogií Hotine-Kochovy funkce, známé ve fyzi-
kální geodézii. Uvažované jádro odvozené nejdříve ve tvaru řady
elipsoidálních harmonických funkcí je upraveno a s užitím ka-
nonických eliptických integrálů vyjádřeno v uzavřeném tvaru
vhodném k numerickým výpočtům.
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Diference mezi zemským povrchem a elipsoidem, mnohem
menší než tomu je v případě sférické aproximace, je spo-
lečně s efektem šikmé derivace vázané na strukturu okrajové
podmínky vzata v úvahu za pomoci postupných aproximací.
Konstrukce členů posloupnosti postupných aproximací vychází
z konceptu analytického prodloužení a je rovněž provedena pro-
střednictvím aparátu spojeného se zploštělým rotačním elipso-
idem.

Programová implementace diskutované výpočetní pro-
cedury těží z konvolučních vlastností jádra umožňujících pří-
mou aplikaci algoritmu rychlé diskrétní Fourierovy transfor-
mace (FFT) na povrchu rotačního elipsoidu. Při integraci slabě
singulárních integrálů využíváme koncept Richardsonovy extra-
polace respektive analytické vyjádření vnitřní zóny u silně sin-
gulárních integrálů. Navržená metodika výpočtu je podrobena
řadě numerických experimentů prokazujících její účinnost.

Závěrem je demonstrováno nasazení metodiky v praxi při
určení kvazigeoidu Bpv na území České republiky. Získaná rea-
lizace kvazigeoidu je v příspěvku stručně dokumentována, a to
včetně zhodnocení dosažené přesnosti řešení, která na většině
zájmového území dosahuje úrovně 1 cm.

Tato práce byla podpořena Evropským fondem pro regionální rozvoj

(ERDF), projekt „NTIS – Nové technologie pro informační společ-

nostÿ, Evropské centrum excelence, CZ.1.05/1.1.00/02.0090 a také

Grantovou agenturou České republiky prostřednictvím projektu č.

14-34595S.
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A combination of gravimetry and precise 3D positioning by

GNSS naturally leads to a solution of the fixed gravimetric

boundary value problem (FGBVP). Here the surface gravity

disturbances represent oblique derivative boundary conditions.

In our numerical solution to FGBVP using the boundary ele-

ment method (BEM) we treat the oblique derivative problem by

a decomposition of gradients of the unknown disturbing poten-

tial into their normal and tangential components. We present an

iterative approach where the normal derivatives perpendicular

to real topography are iteratively updated. In the first iteration

we consider zero tangential components neglecting oblique de-

rivative. Such approach leads to an iterative solution of the

Neumann BVP. Numerical experiments present precise local

quasigeoid modelling in mountainous areas of Slovakia. Local

refinement of the triangulation is created using 3D positions of

real terrestrial gravimetric measurements in Slovakia. An ite-

rative improvement of the numerical solution to FGBVP by

BEM allows us to determine a contribution of tangential com-
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ponents of the oblique derivative that is significant in mounta-

inous areas. Finally, the GNSS/Levelling test of the obtained

local quasigeoid models is presented.

The work has been supported by the grant VEGA 1/1063/11 and the

project APVV-0072-11
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V příspěvku bude v krátkosti ukázáno analytické odvození slo-
žek tensoru ustáleného napěťového pole homogenního izotrop-
ního Boussinesqova poloprostoru vlivem izolovaného bodového
podpovrchového zdroje tepelného záření. Z řešení problému
s vhodně zvolenými okrajovými podmínkami lze odvodit půso-
bení tepelného zdroje na výsledky měření na zemském povrchu,
kde nejčastěji probíhá měření. Jedná se zejména o změnu výšky
bodu, změnu v převýšení nebo změnu v měřených horizontál-
ních nebo prostorových vzdálenostech a úhlech. Tento jev se
taky projeví ve výsledcích parametrů tíhového pole Země, např.
z gravimetrického (velikost tíhového zrychlení) nebo astrono-
mického (změna směru tížnice) měření.

V příspěvku budou tyto vztahy aplikovány na příklad s re-
álnými elastickými a tepelnými parametry podloží. Svými pa-
rametry se jedná zejména o méně výkonný mělký vulkanický
zdroj. Samotné působení na výsledky není samozřejmě oka-
mžité, ale díky konečné rychlosti vedení tepla charakterizova-
ného koeficientem tepelné vodivosti můžeme pomocí epocho-
vého mapování zachytit jeho časový vývoj, který bude v pří-
spěvku pro vybrané měřené veličiny také naznačen.
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In our contribution we discuss the creation of the digital terrain
models using a surface evolution by mean curvature. To achieve
this goal we have developed a discretization of the Laplace-
Beltrami operator using the finite volume method. This ap-
proach is based on an approximation of an arbitrary surface
by triangular mesh and deriving the weak formulation for the
Laplace-Beltrami operator on the manifold. A system of linear
equations obtained by the finite volume approximation of the
weak formulation is solved in each discrete time step by an ite-
rative solver. The numerical experiments consist of theoretical
ones, where we have tested the proposed approach by finding a
minimal surface and a surface with a given mean curvature, and
practical ones, where our aim was to create the digital terrain
models obtained by using a remote sensing technology LiDAR.
In these experiments we have chosen two different types of coun-
try, a small village surrounded by meadow and forest and the
densely populated area of central Miami. In both cases we have
implemented the edge detector to preserve user-chosen objects
of country.

The work has been supported by the grant VEGA 1/1063/11 and the

project APVV-0072-11
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Metóda reziduálneho terénneho modelu (RTM) sa v geodézii
často využíva pri výpočte chyby z neuváženia vyšších frekven-
cií zložiek gravitačného poľa (tzv. omission error) v globálnom
geopotenciálnom modeli Zeme, ktorá je generovaná najmä to-
pografickými hmotami v blízkosti výpočtového bodu. V našom
príspevku sa v úvode venujeme stručnému popisu samotnej
metódy RTM a postupov na praktický výpočet gravitačného
účinku RTM. Následne popisujeme numerický experiment, kto-
rého podstatou bolo otestovať vplyv použitia metódy RTM pri
výpočte funkcionálov tiažového poľa Zeme z globálnych geopo-
tenciálnych modelov, konkrétne pri výpočte tiažového potenci-
álu a jeho prvej derivácie. V rámci numerického experimentu
nadväzujeme na experiment, kde autori pri testovaní globál-
nych geopotenciálnych modelov Zeme z družicovej misie GOCE
eliminovali chybu zo zanedbania vyšších stupňov a rádov po-
mocou modelu EGM2008 len do stupňa a rádu 2160 a vplyv
vyšších stupňov a rádov bol zanedbaný. V našom prípade je
vplyv vyšších stupňov a rádov ako 2160 modelovaný pomocou
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metódy RTM. Prínos použitia metódy RTM sme testovali na
základe porovnania hodnoty vypočítanej z globálnych geopo-
tenciálnych modelov opravených o chybu z neuváženia vyšších
stupňov a rádov s referenčnou hodnotu vypočítanou z priamych
meraní. Z výsledkov experimentu vyplýva, že pri použití me-
tódy RTM sa v každom prípade výrazne zvýšila presnosť ur-
čenia prvej derivácie tiažového potenciálu z globálnych geopo-
tenciálnych modelov. Na druhej strane, pri výpočte tiažového
potenciálu sa prínos použitia metódy RTM nepotvrdil.
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In this contribution we present a method to determine long-
wavelength part of the global gravity field parameterized in
spherical radial basis functions (SRBFs). The acceleration ap-
proach is used to link the unknown expansion coefficients to the
accelerations, derived by numerical differentiation of the satel-
lite’s kinematic orbit, playing the role of pseudo-observations.
To find a unique solution to the established linear system of
equations, the adjustment is performed in the least squares
sense with an additional constraint which is due to the rank de-
ficiency of design matrix. This leads to a regularized functional
model, which is solved iteratively by the variance components
estimation. The regularization is free of any existing gravity
field model. As the SRBF we used the Shannon kernel expanded
up to the maximum degree 120 in terms of the Legendre series.
By means of an exact integration formula the expansion coef-
ficients are transformed to the spherical harmonic coefficients,
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which allow the estimated gravity field models to be directly
compared (in the spatial as well as in the frequency domain)
with usual spherical harmonic models. We used real kinematic
orbits of CHAMP, GRACE and GOCE satellites from various
time periods to derive gravity field models in terms of SRBFs
and of spherical harmonics as well. The later models are com-
puted by the same method (except for the regularization) and
using data from the same time periods. Subsequently, these mo-
dels are mutually compared. As a reference model we used the
EIGEN-6S derived from the K-band ranging data collected by
the twin GRACE satellites. This model is superior to our mo-
dels at least by an order of magnitude or even more, therefore it
can serve as an “etalon”. Our preliminary results show that the
proposed method is able to provide global gravity field models
of comparable or even of better quality than the one achieved
by the spherical harmonic approach. However, any conclusions
need to be drawn cautiously, as the regularization process was
not implemented within the spherical harmonic approach.

Blažej Bucha and Juraj Janák were supported by the national project

APVV-0072-11. Aleš Bezděk was supported by the projects GA13–

36843S and RVO: 67985815.
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Rotačný vektor Zeme určuje smer a uhlovú rýchlosť rotácie
Zeme okolo okamžitej rotačnej osi a tým aj polohu svetových
pólov, ktoré vykonávajú na nebeskej sfére zložitý pohyb. Príspe-
vok sa zaoberá súčasnými trendmi v sledovaní tohto pohybu
a jeho nepravidelností pomocou moderných metód kozmických
metód kozmickej geodézie. Zameriava sa na popis teoretických
základov, ktoré sa v súčasnosti používajú v súvislosti s praktic-
kou realizáciou a interpretáciou výsledkov týchto meraní, a kto-
rých pochopenie je nevyhnutné pre orientáciu v danej problema-
tike a súčasnej geodetickej astronómii vôbec. Vychádzajú z no-
vých rezolúcií prijatými Medzinárodnou astronomickou úniou
po roku 2000, ktoré nahradili dovtedy platné, tzv. „staréÿ kon-
cepcie naďalej nevyhovujúce neustále sa zvyšujúcej presnosti
meraní, ako aj úrovni poznania v oblasti geodynamických, ast-
ronomických a iných geodeticky sledovaných javov.
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