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Abstrakt

Ve všech fázích přípravy stavby, výstavby i správy komunikace vzniká, zaniká a mění se velké množství objektů vázaných 
na zemský povrch. Dokumentace k jejich správě se vedla v papírové podobě, nyní i v digitální. Vznikají tak data prostorově 
definovaných objektů. Ředitelství silnic a dálnic České republiky vytváří centrální geodatabázi, která zajistí jednotné uložení 
prostorových objektů, včetně metadat a popisných informací a jejich distribuci do dalších specializovaných softwarů, ve 
kterých jsou vedeny další podrobnosti. Definují se standardizované struktury dat prostorových objektů a vybrané typy se 
evidují. Na základě toho jsou postupně vytvářeny datové předpisy k jednotlivým tematickým celkům objektů.

The Collection of Geodetic Site Data at the Road and Motorway Directorate of the Czech Republic

Abstract 

In all phases of the preparation, construction and administration of the road, a large number of objects bound to the 
earth's surface are formed, disappear and change. Administration documentation was kept in paper form, now also in 
digital one and so spatially defined object data are being generated. The Road and Motorway Directorate is now creating 
a central database, which ensures the uniform storage of spatial objects including their metadata and descriptive 
information and its distribution into specialized software, which contains further details about it. Standardized struc-
tures of spatial objects and procedures are defined, chosen types are recorded. Regulations and systems for each indivi-
dual thematic objects´ sets are then created.
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v Souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě 
katastrální (S-JTSK) a výška ve Výškovém systému balt-
ském - po vyrovnání (Bpv), případně Evropském terestric-
kém referenčním systému v epoše 1989.0 (ETRS89). 

Data jsou opatřena metadaty, která nesou informaci 
ohledně jejich vzniku. Do doby digitalizace těchto infor-
mací je nosičem metadat technická zpráva.

2.1  Druhy sad prostorových objektů

Pro potřeby ŘSD ČR lze prostorová data rozdělit podle 
měřítka mapování na data základní a podrobná, dle for-
mátu, na data vektorová (ve formátech DGN, DWG) a data 
objektová (ve formátu SHP), podle umístění dat v rámci 
geodatabáze na data základní a data tematická a podle 
způsobu vzniku na data měřená nebo odvozená.

2.1.1  Rozdělení podle měřítka mapování

V rámci ŘSD ČR jsou vedeny datové sady s různými měřít-
ky mapování. Měřítko mapování objektů v digitální po-
době vyjadřuje míru podrobnosti mapování. Datové sady 
lze rozdělit na velmi podrobné (měřítko 1 : 500 až 1 : 200), 
podrobné (1 : 1000) tzv. mapy velkého měřítka a generali-
zované objekty s menší podrobností, tzv. středního a ma-
lého měřítka. 

Přehledové, generalizované objektové datové sady 
v rámci celého ŘSD ČR eviduje a spravuje Odbor silniční 
databanky a Národní dopravní informační centrum (NDIC), 
které vede základní pasportní data o dálnicích a komuni-

Úvod

V rámci přípravy, výstavby a provozu dopravní stavby vzni-
ká velké množství velmi přesných dokumentací, počínaje 
vyhledávacími studiemi a přípravnými průzkumy, přes pro-
jekční dokumentaci, po dokumentaci skutečného prove-
dení stavby a v důsledku až k demoličnímu výměru po cel-
kovém ukončení života stavby. 

Vzhledem k požadavkům na dokumentaci staveb da-
ným ve „Stavebním zákoně“ [1] a jeho vyhláškách, přede-
vším vyhlášce „O dokumentaci staveb“ [2], jsou všechny 
tyto dokumentace georeferencované a proto jsou vhod-
ným základem pro geodatabázi prostorových objektů a in-
formací. 

Dokumentaci skutečného provedení stavby má majitel, 
případně provozovatel povinnost uchovávat po celou do-
bu trvání stavby. To se samozřejmě ne vždy povede. Proto 
ji může v průběhu života stavby nahradit zjednodušený 
pasport stavby.

Tyto základní dokumentace jsou pak účelově tematicky 
rozvíjeny pro potřeby jednotlivých správců konkrétních 
objektů.

Georeferencované sady prostorových dat

Georeferencovanými sadami prostorových dat v Ředitel-
ství silnic a dálnic (ŘSD) České republiky (ČR) jsou myšlena 
prostorově určená data zobrazující umístění objektu nebo 
jeho části v souvislostech s okolím v přesně definované 
lokalitě. Umístění objektu je definováno souřadnicemi

Poláková, M.–Dvořák, P.: Sběr dat prostorových...



GaKO 66/108, 2020, číslo 2, str. 010

Geodetický a kartografický obzor
ročník 66/108, 2020, číslo 238

ZMK je strukturována do jednotlivých výkresů, které jsou 
dále děleny do vrstev, základními výkresy jsou:
•   polohopis komunikace, 
•   účelový polohopis,
•   výškopis,
•   dopravní značení,
•   průběhy inženýrských sítí,
•   podrobné body a bodová pole.

Hlavním účelem ZMK je zobrazení jednotlivých objektů 
stavby silnice nebo dálnice, včetně jejich součástí a příslu-
šenství, v mapě velkého měřítka a přiřazení polohy každé-
mu objektu v rámci souřadného systému.

ZMK vzniká sjednocením jednotlivých geodetických do-
kumentací skutečného provedení stavby (GDSPS) dle tech-
nických kvalitativních podmínek staveb (TKP) [6], kap. 1 
čl. 1.6.3.2.5, čl. 1.7.2 písm. k) a čl. 1.10.7), které jsou v rámci 
výstavby vytvářeny zhotoviteli.

ZMK předcházelo zpracování Základní mapy dálnic. Tato 
datová sada byla vyhotovována od roku 1971, kdy vznikl 
i první předpis pro její vedení a správu.

V nynější podobě je vedena ve formátu DGN V8 po 5-ti 
kilometrových úsecích, což může být někdy pro práci s vý-
kresy nevhodné. Nicméně nyní probíhá postupná kom-
pletace dat do bezešvé mapy po jednotlivých tazích. 

Detailně je definována datovým předpisem B2/C1 Před-
pisem Pro tvorbu mapových podkladů a digitálních map 
komunikací v rámci ŘSD ČR [4].

Další důležitou datovou sadou je Účelová digitální ka-
tastrální mapa (UDKM, obr. 2), která zachycuje a zobrazu-
je majetkové a vlastnické vztahy.

Základně obsahuje výkresy:
•   katastrálních map,
•   majetkových hranic (hranice stavby),
•   vlastnických hranic,
•   geometrických plánů, 
•   věcných břemen.

Tematické sady prostorových dat
Tematická prostorová data jsou vedena především ve for-
mátu SHP.

Tyto datové sady jsou vedeny především pro potřeby 
správy a údržby evidovaných objektů. Vedení podrobných 
popisných informací k jednotlivým objektům, umožňuje 
detailní evidenci vlastností sledovaného objektu a jeho 
dlouhodobé správy.

Pasport je pořizován pro potřeby konkrétního správce, 
konkrétního jevu nebo skupiny technických objektů, jako 
je například pasport dopravního vybavení, pasport vege-
tace, pasport majetkoprávního vypořádání (obr. 3), odto-
kového hospodářství, inženýrské sítě, oplocení a protihlu-
kové stěny (PHS) (obr. 4)… atd.

2.1.4  Rozdělení podle způsobu pořízení

Podle způsobu vzniku můžeme rozdělit prostorová data na 
data měřená, digitalizovaná a odvozená.

Měřená data jsou data pořízená přímým měřením v te-
rénu některou z geodetických metod. U takto pořízených 
dat je ŘSD ČR požadována podrobná technická zpráva, 
která do doby vložení do GIS nahrazuje metadata objektů. 
Měřená data musí být vždy ověřena podle zákona „o ze-
měměřictví“ [5], § 13. Musí být vyhotovena podle přísluš-
ného datového předpisu (podle účelu dat). Správnost vy-
hotovení je nově digitálně kontrolována a data v nevyho-
vujícím formátu jsou vrácená zpracovateli k opravě.

kacích 1. až 3. třídy, podle požadavků zákona „O pozem-
ních komunikacích“ [3]. Slouží pro základní evidenční po-
třeby pro ŘSD ČR, potřeby státu a potřeby územních správ 
a samospráv.

Velmi podrobné datové sady, které potřebují majetkoví 
správci k výkonu své činnosti, jsou v jejich vlastní správě. 
V rámci provozního úseku je bude metodicky zajišťovat 
Samostatné oddělení technické podpory provozu. 

V rámci dalšího vývoje bude kladen důraz především 
na podrobné a velmi podrobné objektové datové sady.

2.1.2  Rozdělení dat podle formátu

Vektorová data vznikají většinou v rámci tvorby některé 
z již uvedených dokumentací. Jsou výsledkem měření
a zpracování v CAD systémech (Computer Aided Design - 
počítačem podporované projektování). Lze je dále rozdělit 
na jednoduché prvky (bod, úsečka) a složené prvky (linie, 
polygon, buňka….). Každý prvek má jasně dané paramet-
ry. Informace o typu zobrazovaného prvku a jeho vlast-
nostech je nesena pouze pomocí grafických atributů a me-
tadat. Atributy jednotlivých objektů dokumentace mají 
vypovídající schopnost ohledně typu a podtypu objektu, 
např. jeho přesnosti nebo způsobu pořízení. Tyto vlast-
nosti jednotlivých objektů jsou definovány v tzv. datových 
předpisech [4] pro dokumentace ŘSD ČR. Pro potřeby ŘSD 
ČR jsou požadovány formáty primárně DGN V8 a v urče-
ných případech DWG.

Objektová data, například ve formátu SHP, jsou na rozdíl 
od vektorových dat rozšířena o popisné informace, kte-
rými jsou vedeny vlastnosti objektu.

SHP (Esri Shapefile) je otevřený datový formát vhodný 
pro ukládání vektorových prostorových dat v geografic-
kých informačních systémech (GIS) zřízený firmou Esri pro 
datovou interoperabilitu mezi Esri a ostatními softwaro-
vými produkty a je využíván i pro další GIS.

V rámci ŘSD ČR vznikne výměnný formát dat, který by 
umožnil snazší předávání a přebírání dat s ostatními sub-
jekty.

2.1.3  Rozdělení dat v rámci geodatabáze

Základní podrobnou sadou prostorových dat je v prostředí 
ŘSD ČR myšlena data Základní mapy komunikací. Tento 
mapový podklad je v současnosti veden ve vektorovém 
tvaru formátu DGN V8.

Tematickými sadami prostorových dat jsou v prostředí 
ŘSD ČR myšlena datovými předpisy normovaná data jed-
notlivých pasportů vedených v digitální podobě, která 
by měla být přímo navázána na data Základní mapy ko-
munikací. Jednotlivé sady jsou řešeny pro definované te-
matické oblasti s velkou podrobností, a to jak z hlediska 
měřítka mapování, tak z hlediska množství evidovaných 
údajů.

Základní mapa komunikace
Základní mapa komunikace (ZMK, obr. 1) je strukturou 
i obsahem obdobná technické mapě obce, která je defi-
novaná v zákoně „o zeměměřictví“ [5], § 2 odstavci m, 
jako mapa velkého měřítka vedená na prostředcích výpo-
četní techniky, s podrobným zákresem přírodních a tech-
nických objektů a zařízení, vyjadřující jejich skutečný stav.

ZMK je vedená v lokalitách dálnic a silnic I. třídy s důra-
zem na technické objekty.
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Obr. 2 Účelová digitální katastrální mapa

Obr. 1 Základní mapa komunikací
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Obr. 4 Pasport elaborátu majetkových hranic 

Obr. 3 Pasport majetkoprávního vypořádání
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Byl nastaven systém využívání stávajících zapracovaných 
dokumentací formou výdejů z jednotlivých datových sad.

Data ZMK i dalších tematických datových sad jsou vy-
užívána nejen pro interní potřeby pracovníků ŘSD ČR, ale 
i externími firmami zpracovávajícími zadané zakázky.

Tyto datové sady jsou poskytovány na základě Formu-
láře žádosti o výdej [7] volně dostupného na webových 
stránkách ŘSD. V případě, že externí firma požadující data 
nezpracovává zakázku, nebo její výsledné práce nejsou 
pro ŘSD ČR, jsou data zpoplatněná dle aktuálního ceníku.  

Již v roce 2015 byla definována skupina složená se zá-
stupců úseků výstavby, informatiky a provozu, která řeší jak 
aktuální zadání potřebných systémů, tak z hlediska dlouho-
hodobého řešení celého systému GIS v rámci ŘSD ČR, včet-
ně návrhů konsolidace datových sad prostorových objektů.

Proběhla analýza dostupných datových sad pro provoz 
a základní popis potřebných sad prostorových objektů pro 
efektivní provoz silnic a dálnic, jejich součástí a příslušen-
ství. V rámci této analýzy proběhl základní popis jednotli-
vých existujících datových sad a byla definována kritická 
místa v rámci vzniku a správy tematických datových sad 
prostorových objektů. Kritickými místy jsou:
•   datové sady, které nejsou popsány nebo nejsou konso-

lidovány,
•   datové sady, které existují, ale nejsou přístupné k uží-

vání,
•   datové sady, které byly pořízeny, ale nemají nastaveny

postupy pro další aktualizaci a správu. 
Tato tři kritická místa byla určena k prioritnímu řešení.  

Aby mohlo dojít ke konsolidaci dat napříč ŘSD ČR, na-
vázala na tuto analýzu revize a přepracování některých 
starších datových předpisů a vytváření několika nových 
předpisů tematických sad prostorových objektů.

Na revizi datových předpisů navazuje revize vnitřních 
předpisů ohledně koloběhu těchto dat. Udržení aktuál-
nosti datové sady se ukazuje jako jeden z nejzávažnějších 
stávajících úkolů výše uvedené pracovní skupiny (obr. 5).

2.4  Koncepce využívání prostorových dat

Jak bylo již uvedeno, v rámci činností ŘSD ČR vzniká velké 
množství prostorových datových sad, které jsou buď již 
jednotně popsány, nebo je jejich popis již připravován. Na 
tyto činnosti navazuje vypracování kompletní koncepce 
vzniku, popisu, sdílení a správy datových sad prostorových 
objektů. 

Prostorová data jednotlivých sad budou umístěna na 
jednotném úložišti, které je nyní definováno. Toto úložiště 
bude předávat, podle přesně definovaných pravidel pros-
torová data a informace o nich pro jednotlivé aplikace 
ŘSD ČR. Díky vedeným metadatům, popisujících způsob 
i datum vzniku dat, budou mít uživatelé informaci o ak-
tuálnosti těchto dat. 

Tato koncepce přímo navazuje na proběhlou analýzu 
dat, zároveň reflektuje resortní a nadresortní koncepce 
činnosti s prostorovými objekty. Tedy na připravovanou 
„Konsolidaci infrastruktur prostorových dat v resortu do-
pravy“, kde je gestorem Ministerstvo dopravy a probíhající 
„GeoInfoStrategii ČR“, kde je gestorem koncepce Minis-
terstvo vnitra. 

Data ZMK budou primárním zdrojem datové sady, která 
bude ŘSD ČR předávána v rámci připravovaného projektu 
Digitální mapy veřejné správy ČR.

Zároveň jsou brány v potaz projekty jako je INSPIRE nebo 
„Koncepce ochrany obyvatelstva“, protože dopravní infra- 

Digitalizovaná a odvozená data jsou data pořízená na 
základě jiných dokumentací a nelze je tedy považovat za 
data rovnocenná s daty měřenými. Jejich objektivnost a ob-
sahovost musí být následně potvrzena reambulací v terénu.

2.2  Způsoby sběru, zpracování a aktualizace

V současné době ŘSD ČR požaduje zpracování dokumen-
tací v několika stanovených strukturách. Počet těchto struk-
tur se postupně zvyšuje v návaznosti na rozšiřování počtu 
definovaných podrobných datových sad prostorových ob-
jektů vedených napříč celým ŘSD ČR.

V rámci popsaných datových předpisů [4] ŘSD ČR jsou 
vedeny 2 řady předpisů. Řada označená písmenem C je 
řada určena primárně pro činnosti v rámci výstavby. Řada 
označená písmenem B je řada určena primárně pro čin-
nosti v rámci provozu komunikací. Nicméně tato rozdě-
lení se postupně stírají. Příkladem je předpis B2/C1, pro 
tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu 
digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR.  Ten-
to předpis je hlavním předpisem pro tvorbu ZMK.

Přehled datových struktur je veřejnosti přístupný na 
stránkách ŘSD ČR [4] a je průběžně aktualizován.

Data pro naplnění datových sad jsou sbírána buď na 
základě přesně zadaných specifikací přímo pro účel na-
plnění datové sady, nebo datová sada vzniká v souvislosti 
se vznikem nového objektu nebo jeho změnou. Pak je 
podklad pro naplnění nebo aktualizace datové sady sou-
částí dokumentace skutečného provedení stavby nebo její 
opravy. 

V současnosti vzniká další možnost, jak jednotlivé da-
tové sady aktualizovat, a to pomocí mobilní aplikace, která 
umožní jednoduché sebrání jednotlivého objektu kon-
krétní datové sady. Pomocí této aplikace bude pořízen 
záznam o poloze, základní rozlišení typu objektu a poříze-
na fotografie, takže poté může správce dané datové sady 
prvek do sady doplnit, případně jej aktualizovat podle sku-
tečného stavu.

2.3  Současné využívání georeferencovaných sad
      prostorových objektů

V minulosti bylo využívání prostorových dat v ŘSD ČR roz-
tříštěné a vzniklé datové sady nebyly z větší části dále vy-
užívány. 

Tento stav byl zapříčiněn několika faktory. Zpracování 
dat bylo sice požadováno v určitých datových předpisech, 
ale protože neexistovaly kontrolní mechanismy, nebyly 
dokumentace po této stránce vůbec kontrolovány a do-
davatelé toho mnohdy zneužívali. Dalším faktem byla ne-
existence odborných pracovníků v ŘSD ČR, kteří by s daty 
nakládali a byli je schopni dále zpracovávat. Tato závislost 
na externích dodavatelích v rámci jednotlivých lokalit byla 
příčinou roztříštěnosti jak datových sad, tak systémů vy-
užívaných pro jejich zpracování, zobrazení a správu.

Tento stav se začal postupně narovnávat. Úsek výstavby 
i provozu již disponuje geodety, kteří jsou schopni posou-
dit jak stav předpisů v rámci ŘSD ČR, tak stav předávaných 
dokumentací.

Na základě nových vnitřních předpisů dochází ke sběru 
geodetických částí dokumentací skutečného provedení 
stavby, uložení na jednom místě a přípravy této dokumen-
tace k dalšímu zpracování, kompletaci a vložení do geo-
databáze.
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Obr. 5 Proces vzniku tematické sady prostorových objektů
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Pro sběr, správu, analýzu, publikaci dat, tvorbu mapo-
vých výstupů a aplikací jsou využívány geografické infor-
mační systémy. Odbor silniční databanky a NDIC používá 
GIS produkty firmy ESRI, a to konkrétně ArcGIS for Desktop 
(Advanced, Basic), ArcGIS for Server a mobilní ArcPad. 

Dalším systémem využívaným napříč ŘSD ČR je Systém 
hospodaření s mosty (BMS), který řeší komplexně evidenci 
technické správy mostních objektů. Je doporučen Minis-
terstvem dopravy a využíván mimo ŘSD ČR i na většině 
Krajských správ silnic.

Dále odbor Silniční databanky a NDIC provozuje Geo-
portál silniční a dálniční sítě ČR, který slouží pro prezen-
taci jednotlivých datových vrstev. V této webové aplikaci 
jsou prezentovány i objektové vrstvy vzniklé a spravované 
mimo tento odbor. Většina mapových kompilací je zobra-
zována v rámci ŘSD ČR, ale systém umožňuje i zobrazo-
vání vybraných mapových kompilací mimo ŘSD ČR.

Základem GIS pro sady prostorových objektů velkého 
měřítka je Základní mapa komunikací. Pro vedení v geo-
databázi v současnosti vzniká GIS, nad platformou  ArcGIS, 
upravený přímo pro potřeby ŘSD ČR. Na tento GIS bude 
navazovat Systém pro vedení podrobných datových sad 
prostorových objektů.

V rámci potřeb jednotlivých Správ a Závodů probíhal 
sběr objektů a informací k nim nezávisle a obvykle byl 
spolu s daty dodán dodavateli nějaký systém pro zobra-
zování dat, nebo byla data vedena a spravována mimo 
ŘSD ČR. ŘSD ČR byly předávány pouze výstupy nebo byl 
zajištěn přístup k datům pomocí webové aplikace.

Nově vznikající datové sady jsou v současné době zpra-
covávány v obecném formátu SHP v systému ArcGIS a Q GIS 
a jsou uživatelům prezentovány pomocí systému Geopor-
tál ŘSD ČR.

Tento stav se postupně vyvíjí a sjednocuje.

struktura je jedním z klíčových objektů v rámci všech těch-
to sad.

Hlavním úkolem koncepce byla definice zpracování, vy-
těžování a správa datových sad včetně jejich konsolidace 
do vrstev GIS Systémů.

Geografické informační systémy v ŘSD ČR

GIS v rámci ŘSD ČR je myšlen databázový systém sloužící 
pro evidenci, prezentaci a správu tematických georeferen-
covaných sad prostorových objektů. Vzhledem k tomu, že 
v rámci ŘSD ČR vzniká a je spravováno velké množství sad 
prostorových objektů, u kterých je potřeba nastavit odliš-
ná pravidla správy, zobrazování a různé analytické funkce. 
Existuje tedy již několik standardně využívaných GIS systé-
mů a další budou vznikat. Je ale potřeba, aby tyto databá-
zové systémy vzájemně spolupracovaly, sdílely data a ne-
docházelo tak k duplicitám datových sad.

3.1  Stávající stav

Momentálně největším správcem prostorových datových 
sad v rámci ŘSD ČR je odbor Silniční databanky a NDIC. 
Ten, jak bylo výše uvedeno, spravuje především data ma-
lého a středního měřítka.

Základní sadou prostorových objektů je Informační sys-
tém o silniční a dálniční síti (ISSD) ČR. Objektem, ke které-
mu jsou objekty vázány je Uzlový lokalizační systém (ULS). 
Jsou zde spravována data např. o únosnosti vozovek, zá-
kladní evidence objektů jednotlivých silnic, sčítání dopravy 
v rámci jednotlivých úseků…atd. 
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Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon). Sbírka zákonů České republiky č. 183/2006, částka 63.
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb. Sbírka zákonů České republiky č. 499/2006, částka 163.
Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Sbírka zákonů České 
republiky č. 13/1997, částka 3.
Ředitelství silnic a dálnic ČR: Datové předpisy pro tvorbu dokumentací. 
[online]. Dostupné na: https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke- 
-predpisy/datove-predpisy

•   B1 – datový předpis pro tvorbu odtokových plánů v rámci ŘSD ČR,
•   B2/C1 – datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci 
            ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map komunikací provozovaných 
          ŘSD ČR,
•   B3 – datový předpis – kniha plánů – telematika,
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vat podrobné informace o objektu. Především podrobnou 
specifikaci podle datového modelu, informace o objektu 
ZMK, na který budou napojeny a všechny technické a pro-
vozní informace.

Z důvodů zachování kontinuity a návaznosti na ISSDS 
budou popisné objekty obsahovat také informaci o vaz-
bě na ULS.

Popisné informace k jednotlivým sadám prostorových 
objektů jsou definovány v jednotlivých datových předpi-
sech řady B a doplněny v jednotlivých vnitřních metodi-
kách. 

Vnitřní metodiky specifikují způsoby pořízení, zpraco-
vání a vedení objektových databází v GIS.

Návaznost datových sad ŘSD na ostatní datové 
sady

V návaznosti na již zmíněný projekt Digitální mapy veřej-
né správy ČR předpokládá ŘSD sdílení těchto datových 
sad s orgány státní i veřejné správy a případně samosprá-
vami na základě platných zákonů. 

Protože i v rámci dalších organizací, krajů a měst vzni-
kají obdobné datové sady, předpokládáme získávání dat 
i z těchto zdrojů, a to jak na základě zákona, tak na základě 
smluvních ujednání, v souladu s koncepcí GeoInfoStrate-
gie ČR. Sdílení informací a dat je cesta zajištění co největší 
aktuálnosti podkladů pro rozhodování s co nejmenšími 
náklady. ŘSD ČR již vede jednání s některými správci da-
tových sad a probíhají analýzy jednotlivých možností a po-
třeb pro co nejefektivnější sdílení dat.

Závěr

Z již uvedeného vyplývá, že konsolidace datových sad v rám-
ci ŘSD ČR ač proces složitý především díky různorodosti 
datových sad a stávajících systémů, byl úspěšně zahájen 
a rozvíjí se v souladu s okolním GIS světem.

Sběr a správa dat v prozatímních systémech umožňuje 
otestování nových nebo revidovaných datových předpisů 
a vnitřních metodik na správu dat a tím usnadní podrob-
nou definici potřeb na GIS Systémy pro správu ZMK a te-
matických datových sad jednotlivých sledovaných objektů.

Proces konsolidace sběru prostorových dat byl úspěšně 
započat a snahou ŘSD ČR je dovést ho k úspěšnému cíli.

  LITERATURA:
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3.2  Koncepce GIS

V rámci již uvedené pracovní skupiny vznikla základní kon-
cepce GIS, která definuje potřeby zobrazování a správy 
jednotlivých datových sad prostorových objektů a ta je 
průběžně upravována s ohledem na úpravy stávajícího 
GIS dat středních a malých měřítek vedených odborem 
Silniční databanky. V souladu s touto koncepcí byla defi-
nována technická specifikace požadovaného GIS pro zob-
razování datových sad velkých měřítek pro otevřené vý-
běrové řízení.

3.2.1  Základní požadavky na GIS Systémy

Koncepce sjednocení GIS systémů a jednotné správy da-
tových sad obsahuje tyto základní požadavky pro správu 
dat ŘSD ČR:
•   Jednotlivé GIS Systémy budou řešeny koncepčně v rám-

ci celého ŘSD ČR, nebudou vznikat oddělené systémy
řešící stejnou datovou sadu v rámci jednotlivých podří-
zených jednotek ŘSD ČR.

•   Tematické datové sady prostorových objektů budou pří-
mo provázány se Základní datovou sadou, Základní ma-
pou komunikace.  

•   Jednotlivé datové sady objektů budou uloženy v geo-
databázi prostorových objektů a jejich správu, zobra-
zení a analytické úlohy bude zajišťovat Systém pro řízení 
báze dat (SŘBD). SŘBD bude vždy modulačně upraven 
pro jednotlivé typy datových dat, dle potřeb jejich správ-
ců a uživatelů. 

•   Systémy budou sdílet společnou geodatabázi. Toto ře-
šení zajistí sdílení dat napříč všemi GIS a tímto způso-
bem budou odstraněny duplicity jednotlivých datových 
vrstev a jejich nesourodé úpravy. 

•   Jednotlivé Systémy GIS budou s centrální geodatabázi 
komunikovat přes Egon Servis Bass. Budou průběžně 
aktualizovány změnovými větami v centrální geodata-
bázi.

•   Jednotlivé datové sady prostorových dat budou v rámci 
GIS spravovány odbornými zpracovateli na základě pře-
daných sběrů a dokumentací a valorizovány jejich kon-
krétními správci z jednotlivých podřízených jednotek 
ŘSD ČR a autorizovány odbornými garanty, specialisty 
pro správu daného objektu. 

•   Pro GIS systémy budou povinným zdrojem informací 
pro rozhodovací procesy v rámci ŘSD ČR.

•   Prezentace dat bude zajištěna nezávislou aplikací s ome-
zenými informacemi, ke které budou mít přístup všichni 
zaměstnanci ŘSD ČR a další smluvní partneři.

3.2.2  Informace vedené v rámci GIS k objektu

V rámci připravovaného GIS Systému bude každý prvek 
opatřen metadaty a popisnými informacemi.

Metadata v pojetí navrhovaného GIS Systému jsou in-
formace, které popisují vznik prvku a procesy, kterým byl 
dále upravován. Jsou vedena za účelem snadného dohle-
dání zdrojových dokumentací a vstupních informací. Bu-
dou obsahovat údaje nutné pro identifikaci zpracovatele 
i objednavatele dat.

Metadata budou prvkům přiřazována při vložení do GIS 
Systému a v případě změny prvku budou aktualizována.

Popisné informace k prvku budou mít odlišný obsah 
podle druhu sady prostorových objektů. Budou obsaho-
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Obr. 1 Představitelé ISPRS v „civilu“ na výletu lodí; zleva:
President ISPRS Christian Heipke z Leibnitzovy univerzity
v Hannoveru, Druhý vicepresident ISPRS Charles Toth
ze Státní univerzity Ohio, Předsedkyně IV komise ISPRS

Sisi Zlatanova z Univerzity Nového Jižního Welsu,
autorovi neznámý, ředitel kongresu ISPRS v Nice 2020

•   B4 – předpis pro jednotný sběr a evidenci vybraného vybavení po-
          pozemních komunikací v rámci ŘSD ČR,
•   C2 – datový předpis pro předávání digitální projektové dokumen-
          tace pro ŘSD ČR,
•   C3 – datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu 
          pro ŘSD ČR,
•   C4 – datový předpis pro digitální zpracování a předávání dat geo-
          logických zakázek

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých 
zákonů souvisejících s jeho zavedením. Sbírka zákonů České republiky 
č. 200/1994, částka 62.
Ředitelství silnic a dálnic ČR: Technické kvalitativnípodmínky staveb. 
[online]. Dostupné na: http://pjpk.rsd.cz/technicke-kvalitativni-podmin-
ky-staveb-tkp/.
Žádosti o výdej ze  ZMK a bodových polí, umístěny na: https://www.rsd. 
cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/ruzne.

57. Fotogrammetrický týden
se konal ve Stuttgartu

Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ

MVPBIM 2019 – mezinárodní a národní 
konference o měření, vizualizaci
a zpracování dat v BIM pro
projektování a řízení staveb
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řech let byla jen teoretickým nastíněním možných problémů. Druhý den odpo-
ledne byla vyhlášena cena Karla Pulfricha, kterou obdržel Prof. Dr. Bisheng Yang 
z Whuanské univerzity v Číně. Třetí a čtvrtý den byly prezentovány vědecké pří-
spěvky. Velmi zajímavými a pro praxi přínosnými byly příspěvky Fabia Remondina 
o zpracování historických leteckých a pozemních snímků a Davida Cucciho, který 
přednesl pokračovací přednášku na téma společného vyrovnání přibližných pa-
rametrů vnějších orientací a obsahu snímků, kdy za toto téma při prvním uve-
dení obdržel cenu ISPRS pro rok 2017 Ing. Martin Řehák, Ph.D. Pátý den před-
stavil Nicolas Paparoditis (ředitel Kongresu ISPRS 2020 v Nice) příspěvek věno-
vaný trendům a aplikacím ve sběru 3D dat z perspektivy národní mapovací agen-
tury Francie. Na obdobné téma měl přednášku i Willem van Hinsbergh z Nizo-
zemí.

Pro účastníky Fotogrammetrického týdne bylo připraveno neformální spole-
čenské setkání na lodi (obr. 1).

Z pohledu autora, který se účastnil Fotogrammetrického týdne již po dva-
nácté je směrování této akce z pohledu edukativního stále více diskutabilní. 
Tradice pořadatele je však neotřesitelná a akceptace konceptu „k firmám“ umož-
ňuje uspořádat tuto akci velkého rozměru.

Ing. Václav Šafář, Ph.D.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický

a kartografický, v. v. i.

Ve dnech 24. až 26. 9. 2019 se uskutečnila na Fakultě stavební (FSv) ČVUT
v Praze konference, která se věnovala aktuálním otázkám zavádění metody 
BIM (Building Information Modeling) a tématům, jež s touto problematikou 
souvisí. Jednalo se o dvojici na sebe navzájem navazujících konferencí, první 
měla mezinárodní charakter, druhá byla zaměřena na problematiku a účast-
níky z České republiky (ČR). Nad akcí převzali záštitu ministryně pro místní roz-
voj Ing. Klára Dostálová a předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrál-
ního (ČÚZK) Ing. Karel Večeře, nad mezinárodní akcí pak také ještě Mezinárodní 
společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum (ISPRS). Pořadatelem konfe-
rencí byla firma Auletris, s. r. o. a vzdělávací institut PHEDCS.

[5]

[6] 

[7]

Do redakce došlo: 15. 3. 2019

Lektorovala:
Ing. Alica Szebényiová, CSc.,

Slovenská správa ciest, Bratislava

Ve dnech 9. až 13. 9. 2019 se uskutečnil v německém Stuttgartu 57. Fotogram-
metrický týden uspořádaný poprvé v roce 1909 Karlem Pulfrichem tehdy konci-
povaný jako prázdninový kurz fotogrammetrie. Na koncepci kurzu předkládají-
cího široké odborné veřejnosti nejnovější produkty fotogrammetrie a dálkového 
průzkumu Země se nic nezměnilo a tak i letošní Fotogrammetrický týden před-
stavil především novinky v oblasti primárního sběru dat a jejich zpracování. 
Představení novinek v tomto bienále se však stává v posledních letech pouze 
předváděcí akcí firem a tak v mnohém jde víceméně o akci, které má sice více 
prostoru pro diskusi s odborníky producentů softwaru a hardwaru, avšak svým 
způsobem duplikuje výstavu INTERGEO (která byla rovněž v září ve Stuttgartu). 
Vědecké příspěvky, které převládaly nad příspěvky a prezentacemi producentů 
se pozvolna dostávají do druhé linie. Obsah těchto příspěvků byl namnoze velmi 
teoretický bez směrování ke konkrétním aplikacím. Účastníci tak nevyslechli in-
formace o tom, co by je mohlo přivést k nápadům v oblasti aplikovaného vý-
zkumu, ale pouze vysoce teoretické příspěvky, které budou aplikovány do praxe 
až za několik let, spíše desetiletí. Fotogrammetrický týden tak postupně ztrácí 
svůj charakter výukového a především inspirativního setkání odborníků na úkor 
již připravených a finálních řešení nabízených producenty. Program letošního 
ročníku byl rozdělen do třech hlavních témat:

1.   Senzory a sběr dat,
2.   Fotogrammetrie, počítačové vidění, dálkový průzkum Země,
3.   Geoinformatika.
První a druhý den byly prezentovány novinky firem Leica Geosystems, Vex-

cel Imiging, Riegel, IGI, Trimble, nFrames, Pix4D a byly představeny projekty 
nové mise ESA Mission FLEX a DLR představili postupy SAR. Všechny firmy vedly 
ve prospěch účastníků Fotogrammetrického týdne v odpoledních hodinách od-
borné semináře ke svým programům a výrobkům, ale málokteří zástupci firem 
byli ochotni odpovídat na principiální otázky funkcionality jejich zařízení a soft-
warů. První přispěvatelé z akademické obce pak byli Ismael Colomina s před-
náškou o využití tandemu dronů pro koridorové mapování a Thomas Hobinger 
ze Stuttgartské univerzity s ryze teoretickou přednáškou na téma autonomní 
navigace vozidel, která oproti přednášce jeho kolegy z firmy Daimler z před čty-
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