
 Ing. Zuzana Slatkovská,
Ing. Martin Zápotocký,

Technická univerzita vo Zvolene,
Lesnícka fakulta

 

 

Automatická extrakcia
lesnej pokrývky na podklade
historických ortofotosnímok

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá možnosťami automatickej extrakcie lesnej pokrývky s využitím metód objektovo-orientovanej klasifi-
kácie na podklade čiernobielych a farebných ortofotosnímok i s návrhom metodiky. Zároveň sa zhodnotila využiteľnosť 
historických ortofotosnímok pre potreby zisťovania vývoja dynamiky lesnej pokrývky v časovom rade. Pre klasifikáciu lesnej 
pokrývky boli využité čiernobiele ortofotosnímky z rokov 1949 a 1978 a farebné ortofotosnímky z roku 2009. Extrakcia 
lesnej pokrývky bola spracovaná metódou založenou na trénovacích množinách a rozhodovacím stromu. Správnosť 
klasifikácií bola overená na základe rastrovej mapy získanej manuálnou vektorizáciou záujmového územia. Dosiahnuté 
výsledky preukázali, že využitím metód objektovo-orientovanej klasifikácie dokážeme spoľahlivo identifikovať zmeny lesnej 
pokrývky, a to ako z čiernobielych tak aj farebných ortofotosnímok.

Automatic Extraction of Forest Cover from Historical Orthophotos

Abstract 

The article deals with the possibility of automatic extraction of forest cover using methods of object-oriented classification 
based on black and white and colour orthophotos proposing also methodology. Specification of the usability of historical 
orthophotos for detecting the evolution of forest-cover dynamics in a particular time series has been evaluated as well. For 
the classification of the forest cover, black and white orthophotos from years 1949 and 1978 and the colour ortophotos 
from the year 2009 were used. The extraction of the forest cover was processed with use of the method of training areas and 
decision tree. The accuracy of the classifications was verified with help of the manually vectorised raster map of the area of 
interest. The results shown that using the methods of object-oriented classification we can reliably identify the changes of 
the forest cover, both from black and white as well as colour orthophotos.
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klasifikácia kombinuje výhody ako vizuálnej interpretácie 
tak aj klasifikácie obrazu na základe pixela [5]. Využitie 
metód objektovo-orientovanej klasifikácie na mapovanie 
rôznych krajinný prvkov prostredníctvom leteckých merač-
ských snímok bolo čiastočne riešené v niekoľkých štúdiách 
[6], [7], [8]. Využívanie metód objektovo-orientovanej kla-
sifikácie sa v prípade automatizovanej identifikácie objek-
tov z leteckých meračských snímok, javí ako najvhodnej-
šie. Na rozdiel od metód využívajúcich klasifikáciu na báze 
pixela, objektovo orientovaná klasifikácia využíva na klasi-
fikáciu obrazu zároveň spektrálne a priestorové informácie 
obrazu. Jedná sa o dvojstupňový proces zahŕňajúci seg-
mentáciu obrazu na menšie obrazové segmenty a ná-
sledne klasifikáciu vytvorených obrazových segmentov [9].

Automatické spracovanie ortofotosnímok podstatne zvy-
šuje efektívnosť ich interpretácie a relevantnosť výstup-
ných údajov. Nové možnosti uplatnenia automatizova-
ných klasifikačných metód rastú s dostupnosťou stále kva-
litnejších ortofotosnímok. V prípade historických ortofo-
tosnímok je kvalita vstupných údajov otázna.

Využívanie historických ortofotosnímok sa vzťahuje naj-
mä na štúdie zaoberajúce sa identifikáciou zmien lesnej 
pokrývky s použitím metód objektovo-orientovanej klasi-
fikácie [10], [11], [12]. Historické ortofotosnímky v spojení 
s efektívnymi metódami analýz obrazu prinášajú vhodný 
nástroj pre účely efektívneho posúdenia dynamiky les-
ného prostredia pre potreby lesníckeho výskum, výučby
a praxe [13]. Vytvorenie vhodného metodického postupu 
prinesie relevantný zdroj informácií pre odbornú verejnosť.

Úvod

Získavanie informácií o lesom poraste má v lesníctve už 
dlhoročnú tradíciu. V minulosti bol používaný predovšet-
kým dvojrozmerný (2D) obsah analógových ortofotosní-
mok, a to pre manuálne alebo pre automatické vymedze-
nie lesných porastov. V súčasnosti sa väčšina lesníckeho
mapovania vykonáva fotogrametrickými metódami. Les-
nícke mapovanie tak prešlo výraznými zmenami, a to hlav-
ne zavedením metód digitálnej fotogrametrie, ktorá je 
v dnešnej dobe považovaná za rutinnú metódu vyhodno-
tenia leteckých meračských snímok [1]. Metódy digitálnej 
fotogrametrie uľahčujú náročné geodetické práce najmä 
v horských oblastiach, miestach po kalamitách a neprí-
stupných terénoch. Oproti terénnemu meraniu tak umož-
ňujú získavanie väčšieho množstva informácií za relatívne 
kratší čas [2]. Digitálna fotogrametria je považovaná za 
najvyššiu formu geometrického spracovania leteckej sním-
ky s výraznými prvkami automatizácie. Letecká meračská 
snímka predstavuje hlavný snímkový podklad na získavanie 
informácií o reálnom stave mapovaného územia v čase jeho 
snímkovania, pričom zachytáva vzájomnú polohu a vzťahy 
fyzicko-geografických a antropogénnych zložiek krajiny [3].

Pre spoľahlivé získavanie informácií z historických a ak-
tuálnych leteckých meračských snímok sa do popredia 
dostávajú rôzne klasifikačné postupy.

Objektovo-orientovaná klasifikácia poskytuje adekvát-
ne automatizované metódy na klasifikáciu obrazu s vyso-
kým priestorovým rozlíšením [4]. Objektovo-orientovaná
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Obr. 1 Záujmové územie – VšLP TU vo Zvolene
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ostatných typov krajinnej pokrývky sa na záujmovom úze-
mí okrem lesnej pokrývky v okolí zastavaných plôch obcí 
rozprestiera prevažne orná pôda a trávne porasty a kroviny.

Z hľadiska drevinového zloženia záujmového územia 
tvoria prevažnú časť zmiešané lesné porasty. V južnej časti 
územia (národná prírodná rezervácia Boky) a východnej 
časti územia (diviačia zvernica Bieň) prevládajú listnaté 
dreviny Quercus sp., Carpinus betulus a Fagus sylvatica. So 
zvyšujúcou nadmorskou výškou stúpa podiel ihličnatých 
drevín (Picea abies, Abies alba, Pinus sylvestris).

2.2  Materiál a podklady

Snímkovanie územia Slovenskej republiky koncom prvej 
polovice 20. storočia sprístupnilo sériu čiernobielych orto-
fotosnímok pre vojenské účely Topografického ústavu 
v Banskej Bystrici.

Ich spracovaním vznikla Historická ortofotomapa Slo-
venska (vyhotovila spoločnosť GEODIS SLOVAKIA, s. r. o.), 
ktorá v súčasnosti nachádza uplatnenie na identifikáciu 
priestorového vývoja rôznych typov krajinnej štruktúry 
(http://mapy.tuzvo.sk/hofm). Čiernobiela historická orto-
fotomapa s rozlíšením 50 cm bola obstaraná v rámci pro-
jektu Centrum excelentnosti pre podporu rozhodovania 
v lese a krajine, ITMS 26220120069, ktorého riešiteľom 
bola TU vo Zvolene v spolupráci s Národným lesníckym 
centrom (NLC) vo Zvolene. Farebnú ortofotomapu s rozlí-
šením 50 cm vyhotovili spoločnosti EUROSENSE, s. r. o.
a GEODIS SLOVAKIA, s. r. o. Bola vyhotovená z leteckých me-
račských snímok vytvorených z roku 2009. Čiernobiele 
ortofotosnímky s rozlíšením 50 cm z roku 1978 poskytlo 
NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky vo Zvolene.

2.3  Príprava vstupných materiálov

Z ortofotosnímok územia z jednotlivých období (1949, 
1978 a 2009) sme vygenerovali súvislé ortofotomozaiky, 
na poklade ktorých bola vykonaná klasifikácia lesnej po-
krývky v jednotlivých obdobiach. Z posudzovaného úze-
mia sme využitím štandardných nástrojov geografických 
informačných systémov (GIS) pre zachovanie jednotnosti 

Cieľom príspevku bolo navrhnúť vhodný metodický po-
stup automatizovanej klasifikácie lesnej pokrývky na pod-
klade čiernobielych a farebných ortofotosnímok.

Metodika práce

Využitím metód objektovo–orientovanej klasifikácie sme 
v prostredí programu eCognition Developer spoločnosti 
Trimble, identifikovali lesné a nelesné plochy na podklade  
čiernobielych ortofotosnímok (1949 a 1978) a farebných 
ortofotosnímok (2009). Proces segmentácie a klasifikácie 
obrazu ponúka niekoľko možností analýzy. Testovanie 
klasifikácie obrazu metódou trénovaciích množín a rozho-
dovacieho stromu bolo vykonané na modelovom území 
Vysokoškolského lesníckeho podniku (VšLP) Technickej 
univerzity (TU) vo Zvolene.

2.1  Záujmové územie

Časť územia VšLP TU vo Zvolene, na ktorej bol testovaný 
predstavený metodický postup, sa rozprestiera v juhový-
chodnej časti Kremnických vrchov (obr. 1).

Identifikácia lesnej pokrývky bola vykonaná na záujmo-
vom území v tvare obdĺžnika s výmerou územia 12 805 ha. 
Vzhľadom na sledovaný časový rad vývoja lesnej pokrývky 
je dôležité uviesť zmenu spôsobu hospodárenia záujmo-
vého územia. Užívanie záujmového územia VšLP je spojené 
s príchodom Vysokej školy lesníckej a drevárskej (v súčas-
nosti TU vo Zvolene) do mesta Zvolen v roku 1952 (užíva-
nie okolitých lesných porastov od roku 1958). S týmto 
obdobím je spojená zmena spôsobu hospodárenia v les-
ných porastoch, keď lesy v kategórii lesov hospodárskych 
primárne zameraných na produkciu drevnej hmoty boli 
zmenené na kategóriu lesov ochranných a lesov osobit-
ného určenia. Je to spôsobené úmyselným potlačením hos-
podárskych funkcií lesa v prospech vedecko-výskumných 
a vzdelávacích činností Lesníckej fakulty. V súčasnosti pred-
stavujú lesné porasty na záujmovom území v kategórii lesov
ochranných 81 % a lesov osobitného určenia 13,9 % z cel-
kovej výmery lesných porastov v užívaní VšLP. Z hľadiska 
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Na dosiahnutie vhodnej homogenity obrazu bol celý 
proces segmentácie ovplyvňovaný stanovením optimál-
nych parametrov (mierka 100, hladkosť 0,5 a kompakt-
nosť 0,5).

2.5.2  Klasifikácia lesnej pokrývky

Proces klasifikácie obrazu predstavoval priraďovanie jed-
notlivých pixelov obrazu do vytvorených tried. Z dôvodu 
klasifikácie lesnej pokrývky boli vytvorené triedy lesnej 
a nelesnej pokrývky. Klasifikácia obrazu bola vykonaná 
využitím metódy trénovacie množiny a metódy rozhodo-
vacieho stromu. Na obr. 2 je znázornený pracovný postup 
predstavenej klasifikácie obrazu.

Klasifikácia metódou trénovacie množiny si vo svojom 
východiskovom kroku vyžadovala manuálne vytvorenie 
40 vzorov známych prvkov z vytvorených obrazových 
objektov a ich radenie do tried lesnej a nelesnej pokrývky. 
Využitím metódy trénovacie množiny sme automaticky 
zo zadaných vzorov vygenerovali viacrozmerné funkcie 
členstva a postupne klasifikovali neznáme obrazové seg-
menty na všetkých troch vytvorených ortofotomozaikách.

Metódou rozhodovacieho stromu boli obrazové seg-
menty zaradené do nami vytvorených tried využitím plne 
automatizovanej klasifikácie. Procesom klasifikácie bol 
identifikovaný komplex informácií obsiahnutých v obra-
ze, ktoré boli následne využité pri definovaní kritérií urču-
júcich triedy lesná a nelesná pokrývka. V prípade čierno-
bielych ortofotosnímok sme ako určujúce kritérium na za-
radenie obrazových segmentov do jednotlivých tried vy-
užili parameter GLCM (Grey-Level Cooccurrence Matrix), 
ktorý sa využíva na opísanie textúry obrazu. Po analýze 
obrazových segmentov sme pre ich zaradenie do triedy 
lesná pokrývka zvolili hodnotu parametra GLCM < 100 
pre ortofotomozaiky z rokov 1949 a 1978. Následne v ďal-
šom kroku sme na základe stanovenia inverznej podmien-
ky definovali triedu nelesná pokrývka.

V prípade farebnej ortofotomozaiky sme z dôvodu do-
siahnutia čo najreprezentatívnejšieho výsledku klasifiká-
cie využili kritérium spektrálnej hodnoty pixela obrazovej 
vrstvy s hodnotou parametra < 90 pre triedu lesná po-
krývka. Pri určovaní triedy nelesná pokrývka sme postu-
povali ako v prípade čiernobielych ortofotosnímok, zada-
ním inverznej podmienky.

Výsledky

Použité metódy klasifikácie ortofotosnímok boli hodno-
tené na základe správností, získaných z vygenerovaných 
kontingenčných tabuliek. Pri kontrole správnosti klasifi-
kácií sme vychádzali z referenčných hodnôt (TTA maska), 
ktoré boli porovnávané s procesom klasifikácie. Hodnota 
celkovej správnosti vyjadruje relatívny pomeru počtu správ-
ne klasifikovaných obrazových segmentov do jednotlivých 
tried k ich celkovému počtu. KHAT index predstavoval šta-
tistickú mieru diferencie medzi referenčnými a klasifikova-
nými obrazovými segmentmi. Vychádzal z predpokladu, 
že aj pri náhodnej klasifikácií je časť výsledkov správna. 
Vyjadruje proporcionálnu redukciu chyby, ktorá by vznikla 
pri úplne náhodnom procese klasifikácie [15].

Z výsledkov klasifikácie (obr. 3) môžeme konštatovať, 
že na podklade ortofotosnímok z roku 1949 použitím me-
tódy najbližšieho suseda bola dosiahnutá hodnota celko-

odstránili časti územia, ktoré tvorili prienik so zastavaným 
územiami obcí (ZÚO) a vodnými plochami na všetkých 
vytvorených ortofotomozaikách. 

2.4  Vektorizácia lesnej pokrývky

Za účelom vyhodnotenia správnosti klasifikácie je nevy-
hnutné vytvorenie referenčných plôch vektorizáciou lesnej 
a nelesnej pokrývky na podklade ortofotosnímok. Vzhľa-
dom na obmedzené množstvo informácií o lesných poras-
toch z jednotlivých období (chýbajúca informácia o výške 
a zápoji lesných porastov) sme vnímali lesnú pokrývku zo 
širšej perspektívy. Pre potreby splnenia stanovených cie-
ľom sme ako lesnú pokrývku zaradili upravené typy seg-
mentov lesa [14]:
•   súvislé lesné územia, ktoré formujú jednotky priestoro-

vého rozdelenia lesa,
•  väčšie územia s hustejšie roztrúsenou stromovitou ve-

getáciou na otvorenej ploche a líniovými stromora-
diami okolo ciest a vodných tokov, ktoré nie sú súčas-
ťou jednotiek priestorového rozdelenia lesa.
Manuálna vektorizácia bola vykonaná v detailnom v roz-

sahu mierok od 1 : 1 500 od 1 : 3 000 modulom ArcMap 
systému ArcGIS for Desktop 10.2. Postup vektorizácie bol 
retrospektívny (backdating) začínajúci lesnou pokrývkou 
z roku 2009 a končiaci lesnou pokrývkou z roku 1949. 
Proces vektorizácie bol vykonaný osobou s pokročilými 
znalosťami v oblasti GIS, ktorá bola oboznámená s postu-
pom vektorizície a pravidlami charakterizujúcimi lesnú po-
krývku na podklade ortofotosnímok.

2.5  Objektovo-orientovaná klasifikácia

Využitie metód objektovo-orientovanej klasifikácie na iden-
tifikáciu lesnej a nelesnej pokrývky predstavuje určenie 
okrajových hraníc plôch, ktoré sú porastené drevinami.

Základným krokom v procese klasifikácie lesnej pokrýv-
ky bolo stanovenie správnosti klasifikácie, s čím priamo 
súviselo vytvorenie referenčnej vrstvy lesnej a nelesnej 
pokrývky. Výsledok klasifikácie bol hodnotený pomocou 
vygenerovaných kontingenčných tabuliek programom 
eCognition Developer od spoločnosti Trimble. Kontin-
genčné tabuľky vychádzali z použitej TTA masky (Test and 
Training Area Matrix) prezentujúcej rastrový obraz záuj-
mového územia vytvoreného manuálnou vektorizáciou. 
Uvedeným spôsobom sme okrem porovnávacieho etaló-
nu na posúdenie správnosti klasifikácie získali aj skutočný 
stav lesnej pokrývky nachádzajúcej sa na záujmovom úze-
mí v jednotlivých obdobiach.

2.5.1  Segmentácia lesnej pokrývky

Objektovo-orientovaná klasifikácia si na svojej základnej 
úrovni vyžadovala segmentáciu obrazu. V rámci prvého 
rozhodovacieho kroku bol vybraný algoritmus viacúrov-
ňovej segmentácie, ktorá spája časti obrazu s podobnými 
hodnotami pixelov alebo existujúcich obrazových prvkov 
do obrazových prvkov nazývaných obrazové segmenty. 
Z hľadiska správnej identifikácie okrajových hraníc lesnej 
pokrývky bolo potrebné správne definovať tvar a veľkosť 
obrazových segmentov. V rámci procesu viacúrovňovej 
segmentácie obrazu boli homogénne plochy zlúčené do 
väčších obrazových segmentov a heterogénne do menších. 
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Obr. 3 Klasifikácia metódou trénovacie množiny (zelená),
klasifikácia metódou rozhodovacieho stromu (červená) v sledovaných obdobiach

1949 1978 2009

Obr. 2 Pracovný postup klasifikácie obrazu
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Tab. 1 Hodnoty celkovej správnosti a KHAT indexu pre použité metódy klasifikácie
             v sledovaných obdobiach

Ortofotomozaika
rok 1949

Ortofotomozaika
rok 1978

Ortofotomozaika
rok 2009

Metóda / Obdobie Celková správnosť
(KHAT index)

0,805 (0,598)

0,777 (0,492)

0,907 (0,731)

Trénovacie množiny

0,894 (0,767)

0,808 (0,525)

0,906 (0,705)

Celková správnosť
(KHAT index)

Rozhodovací strom
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ného potrebné poukázať na zníženú možnosť rozoznáva-
nia farebných rozdielov medzi plochami s lesným poras-
tom a otvorenými plochami.

Záver

V príspevku sme sa zaoberali klasifikáciou lesnej pokrývky 
na podklade čiernobielych ortofotosnímok z rokov 1949 
a 1978 a farebných ortofotosnímok z roku 2009. Predlo-
žená metodika predstavuje možnosti automatizovanej kla-
sifikácie lesnej pokrývky. V navrhovanej metodike sú pred-
ložené viaceré spôsoby automatizovanej klasifikácie les-
nej pokrývky. Na podklade vygenerovaných ortofotomo-
zaiok bol vykonaný proces klasifikácie s využitím metódy 
trénovacích množín a rozhodovacieho stromu. Na základe 
dosiahnutých výsledkov môžeme konštatovať, že v prí-
pade oboch metód klasifikácie lesnej pokrývky boli do-
siahnuté uspokojivé výsledky. V prípade metódy rozhodo-
vacieho stromu boli dosiahnuté presnejšie výsledky cel-
kovej správnosti, čo môžeme pripísať skutočnosti, že šlo 
o zadanie kritéria, ktoré dosahuje najvyhovujúcejšie vý-
sledky klasifikácie. Z uvedených výsledkov taktiež vyplý-
va, že v prípade metódy rozhodovacieho stromu je po-
trebné brať ohľad na druh použitého podkladového ma-
teriálu. V prípade farebnej ortofotomozaiky nie je možné 
využitie rovnakého kritéria ako v prípade čiernobielych 
ortofotomozaiok. Súvisí s tým najmä menší rozsah hod-
nôt pixela použiteľných pre klasifikáciu v prípade čierno-
bielych ortofotosnímok. Uvedeným spôsobom môžeme 
klasifikovať rozsah lesnej pokrývky na podklade farebných 
a čiernobielych ortofotosnímok za určité časové obdobie, 
čím získame vývoj dynamiky lesnej pokrývky počas sledo-
vaného obdobia.
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vej správnosti 0,805 (pri súčasnej hodnote KHAT indexu 
0,598). Použitím metódy rozhodovacieho stromu dosiahla 
celková správnosť hodnotu 0,894 (pri súčasnej hodnote 
KHAT indexu 0,767).

V rámci hodnotenia ortofotosnímok z roku 1978, sme 
v procese klasifikácie využívajúcej metódu trénovanie 
množiny dosiahli hodnotu celkovej správnosti 0,777 (pri 
súčasnej hodnote KHAT indexu 0,492). Zároveň využitím 
metódy rozhodovacieho stromu bola výsledná hodnota 
celkovej správnosti 0,808 (pri súčasnej hodnote KHAT in-
dexu 0,525).

V prípade posudzovania farebných ortofotosnímok z ro-
ku 2009 pri klasifikácii založenej na metóde trénovacie 
množiny bola dosiahnutá celková miera správnosti 0,907 
(pri súčasnej hodnote KHAT indexu 0,731) a v rámci klasi-
fikačného procesu rozhodovacieho stromu bola hodnota 
celkovej správnosti 0,906 (pri súčasnej hodnote KHAT in-
dexu 0,705).

S určených hodnôt celkovej správnosti (tab. 1) môžeme 
konštatovať, že procesom klasifikácie založenej na metóde 
rozhodovacieho stromu dosahujeme v porovnaní s metó-
dou trénovacie množiny väčšie hodnoty celkovej správ-
nosti v rokoch 1949 a 1978. V prípade roku 2009 boli do-
siahnuté menšie hodnoty celkovej správnosti avšak až na 
3 desatinnom mieste vplyvom zaokrúhľovania výsledkov. 
Hodnoty KHAT indexu dosiahli v prípade metódy rozhodo-
vacieho stromu väčšie hodnoty vo všetkých troch rokoch.

V prípade klasifikácie založenej na metóde trénovacie 
množiny sú jednotlivé obrazové segmenty priraďované 
do tried na základe širokého spektra vlastností obrazo-
vých segmentov, ktoré sú vybrané ako trénovacie množi-
ny. V procese klasifikácie založenej na metóde rozhodo-
vacie stromu sú obrazové segmenty priraďované do jed-
notlivých tried na základe konkrétneho parametra, resp. 
prahovej podmienky, ktorá dosahuje najvyhovujúcejšie 
výsledky klasifikácie.

Z uvedených výsledkov vyplýva, že použitie čiernobie-
lych ortofotomozaiok v porovnaní s farebnou ortofoto-
mozaikou vykazuje menšie hodnoty celkovej správnosti 
klasifikácie, a to ako v prípade klasifikácie založenej na me-
tóde trénovanie množiny, tak aj pri metóde rozhodova-
cieho stromu. Z výsledkov zároveň vyplýva, že v prípade 
ortofotomozaiky z roku 1978 boli v porovnaní s ortofo-
mozaikou z roku 1949 dosiahnuté nižšie hodnoty správ-
nosti aj napriek skutočnosti, že sa jedná o novšie ortofoto-
snímky. Čo sa potvrdilo aj pri klasifikácií založenej na me-
tóde rozhodovacieho stromu. Je to spôsobené skutoč-
nosťou, že pri použití čiernobielych ortofotosnímok sa vo 
všeobecnosti jedná o ortofotosnímky s menším rozsahom 
farieb použiteľných pre klasifikáciu. V prípade čiernobie-
lej ortofotomozaiky z roku 1978 je okrem vyššie uvede-
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Obr. 1 Stánek jednoho ze čtyř
českých vystavovatelů – PRIMIS, spol. s r. o.
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INTERGEO však není jen veletrhem a výstavou, ale stává se i kontraktačním 
místem, kde jsou předjednány a mnohdy i uzavírány velké mezinárodní kon-
trakty na letecké snímkování, letecké laserové skenování, geodetické zabezpe-
čení velkých staveb po celé Evropě i v ostatních částech světa. Zároveň je i mís-
tem náboru nových pracovníků velkých světových firem, a to jak výrobců tech-
niky, tak komerčních produkčních firem. K tomuto účelu byla v obou patrech 
výstaviště, kde se veletrh konal, firmami zřízena mnohá tzv. „rekrutační“ místa, kde 
náboroví agenti firem HEXAGON, Topcon, Trimble a mnohých dalších lákali pře-
devším mladé odborníky do svých řad. Souběžně s veletrhem je ve stejných dnech 
pořádána tradiční konference INTERGEO, která je širokospektrální konferencí zabý-
vající se všemi geovědními obory (abstrakty konference jsou dostupné na adrese 
https://www.intergeo.de/intergeo-en/conference/conference-programme.php). 
Pod heslem „BIM je esperantem stavebního průmyslu“ vystavovala řada firem 
své systémy pro sběr dat všemi měřickými a průzkumnými metodami a akcen-
tován byl především fakt, že měřické systémy jsou nutně přítomny ve všech 
fázích procesu výstavby od projektování, přes výstavbu až po využívání a provoz 
stavby. Odbornou veřejností je konstatováno, že BIM (Building Information Mo-
delling) má v současné době solidní politickou podporu a je jen otázkou času, kdy 
v té které zemi bude plně zaveden.

Dalším dominujícím oborem veletrhu byly dálkově pilotované letecké systé-
my pro mapování a dálkový průzkum. Před několika lety v rámci veletrhu INTERGEO 
byla založená společnost INTERAERIAL SOLUTIONS, která se stala v krátké době 
prakticky samostatnou částí veletrhu. Společnost spojila více jak sto vystavo-
vatelů od začínajících společností až po globální korporace do jednoho celku,
který včetně opětovně vymezeného velkého prostoru pro letové ukázky, poten-
ciálním zákazníkům předvedl, že všechny známé senzory jsou již vyrobeny pro 
potřeby UAV (Unmanned Aerial Vehicle), a to včetně gravimetrů. Den před zahá-
jením veletrhu uskutečnila řada firem a organizací své vlastní kontraktační 
a informační dny uživatelů mimo prostor výstaviště a tak byl například projed-
nán postup členských států Evropské unie – EU (na EUROPEAN DRONE SUMMIT) 
v oblasti jednotné politiky v oblasti standardizace pravidel pro provoz bezpilot-
ních letadel v Evropě, která jsou považována za prostředky s vysokým hospo-
dářským potenciálem. Na summitu byla významnými představiteli německého 
parlamentu a Evropské komise odborná veřejnost seznámena s dalšími kroky 
v legislativních postupech a nejnovějších základních nařízeních EU pro bezpilotní 
letectví v Evropě. Za hlavní oblasti letošního veletrhu, v kterých byl učiněn vý-
znamný pokrok, lze označit softwary na zpracování a vektorizaci mračen bodů, 
a to ať již tato mračna pocházejí z laserového skenování nebo jsou pořízena kore-
lací snímků. Snahou všech softwarových firem je integrace těchto datových zdrojů 
do jednoho zpracovatelského a uživatelského prostředí. Řada firem představila 
rovněž novinky v oblasti primárního sběru dat jednoduchými ručními skenery 
především pro použití v oblasti in-door mapování. Autor doporučuje návštěvu 
všem odborníkům příštího ročníku ve dnech 17. až 19. 9. 2019 ve Stuttgartu.

Ing. Václav Šafář, Ph.D.,
VÚGTK, v. v. i.
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Ve dnech 16. až 18. 10. 2018 se konal v německém Frankfurtu nad Mohanem 
tradiční podzimní veletrh INTERGEO s mottem „Global hub of the geospatial 
community“. V letošním roce se veletrhu účastnilo 635 vystavovatelů z 39 zemí. 
Návštěvníci veletrhu přiletěli a přijeli z více jak 100 zemí celého světa a bylo jich, 
podle prvních odhadů pořadatelů, více jak 19 000. Ze zahraničních návštěvníků 
navštívilo veletrh tradičně nejvíce odborníků z Polska, Ruska a Holandska. 
INTERGEO je zcela jistě největší výstavou techniky, technologií, softwaru a od-
borné literatury ve všech našich oborech v Evropě. Vystavovatelé z celého světa 
na jednom místě a v jeden čas předvádějí své inovační schopnosti a inteligentní 
řešení zahrnující celý procesní řetězec od sběru dat a analýz až po prezentaci 
a zobrazování výsledků své činnosti (obr. 1). INTERGEO je tak nejvýznamnější 
událostí každého roku pro výrobce a poskytovatele služeb oblasti globálních
navigačních družicových systémů, geodetických měřických zařízení, mobilního 
mapování, laserového skenování, mapování, inspekcí a monitorování a mapo-
vání pomocí dálkově pilotovaných systémů.
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