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Abstrakt
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky začal v roku 2017 projekt leteckého laserového skenovania
územia (LLS) Slovenskej republiky s cieľom vytvoriť nový digitálny model reliéfu do roku 2023. V súčasnej dobe je projekt za
svojou polovicou a prináša nové možnosti aj v oblasti manažmentu ochrany archeologického dedičstva. Jednou z aplikácií je vytváranie špecializovaných vizualizácií rastrových produktov LLS, umožňujúcich detegovať prvky, ktoré sú štandardnými formami vizualizácie „neviditeľné“. K takýmto prvkom patria, napr. zaniknuté mohyly, rondely, cesty, hradiská
a historické krajinné štruktúry.
Airborne Laser Scanning Project of the Slovak Republic and its Use in the Management
of Archaeological Heritage Protection
Abstract
In 2017, the Geodesy, Cartography and Cadastre Authority of the Slovak Republic started an airborne laser scanning (ALS)
project of the Slovak Republic in order to create a new digital terrain model by 2023. Currently, the project passed its half and
brings new opportunities even in the field of management of archaeological heritage protection. One of the applications is
creating specialized visualizations of ALS raster products, enabling detection of elements that are „invisible“ by standard forms of
visualization. Such elements include for example extinct mounds, roundels, roads, strongholds and historic landscape structures.
Keywords: digital terrain model, cloud of points, absolute elevation accuracy, cultural heritage protection

1. Úvod
V roku 2017 Úrad geodézie kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) začal realizovať projekt tvorby
nového digitálneho modelu reliéfu (DMR) súvislo pokrývajúceho celé územie Slovenskej republiky (SR) z údajov
získaných leteckým laserovým skenovaním (LLS alebo aj
LiDAR). Z doterajšieho priebehu projektu je možné odhadnúť jeho ukončenie v roku 2023.
Parametre DMR v prípravnej fáze verejného obstarávania boli definované tak, aby pokryli požiadavky väčšiny orgánov verejnej správy, čím by sa zamedzilo duplicitnému
obstarávaniu údajov, respektíve vykonávaniu LLS. Môžeme
ale konštatovať, že očakávania ohľadne kvality nových produktov LLS boli mnohonásobne prekonané a SR tak bude
mať v dohľadnej dobe vysoko presný a podrobný DMR 5.0.
Popis základných informácií, požadovaných technických
parametrov LLS a minimálnych kvalitatívnych parametrov
výsledných produktov LLS sú uvedené v [1]. Vzhľadom na
to, že ÚGKK SR nechcel, aby jediným vyhodnocovacím kritériom v jednotlivých opätovných otvoreniach súťaže bola
len najnižšia cena (70 % z hodnotenia), umožnil dodávateľom ponúknuť vyššie kvalitatívne parametre (30 % z hodnotenia), čím sa víťazná ponuka stáva ekonomicky najvýhodnejšou ponukou. Malou nevýhodou takéhoto prístupu
je skutočnosť, že jednotlivé lokality môžu mať mierne rozdielne kvalitatívne parametre.
Článok sa v prvej časti zameriava na oboznámenie odbornej verejnosti s dosiahnutými výsledkami ako aj s možnosťami využitia nových produktov LLS pri ochrane archeo-

logického dedičstva, ako jednej z možných aplikačných oblastí. V druhej časti príspevku je popísané, ako sú technicky spracovávané produkty LLS pre potreby archeológie
a ako ich Pamiatkový úrad SR (PÚ SR) využíva v rámci
ochrany kultúrneho dedičstva a tvorby pamiatkového informačného systému.

2. Súčasný stav projektu LLS SR
Celý projekt je riešený dodávateľským spôsobom. Dodávatelia jednotlivých lokalít (EMIS s.r.o., EUROSENSE s.r.o., skupina dodávateľov Primis spol. s r.o. a MILAN Geoservice GmbH,
PHOTOMAP s.r.o. a Flycom Aviation d.o.o.) zabezpečujú:
• zber údajov prostredníctvom LLS,
• spracovanie údajov,
• samotnú klasifikáciu mračien bodov do požadovaných
klasifikačných tried,
• kontrolu kvalitatívnych parametrov LLS a výsledného
DMR 5.0.
Výsledné nové produkty LLS - DMR 5.0 a digitálny model
povrchu (DMP 1.0) vo forme rastra sú následne vytvorené
z jednotlivých tried klasifikovaných mračien bodov.
2.1 Zber údajov leteckým laserovým skenovaním
Lokality zberu boli podľa nadmorských výšok zaradené do
kategórií (1 až 3), a teda do ročných období a možných ter-
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mínov vykonávania LLS. Vzhľadom na cca 40 % zalesnenie územia Slovenska a snahy o to, aby sa čo najviac laserových lúčov odrazilo od zemského povrchu, je LLS realizované prevažne v nevegetačnom období (spravidla od
novembra do konca apríla nasledujúceho roku) a počas
vhodných meteorologických a miestnych podmienok (bez
snehovej pokrývky, hmly, oparu, dažďa/sneženia, dymu/
/smogu, rosy/inovate, záplav a pod.). Avšak doterajšie skúsenosti ukázali, že jarné dažde, zasnežovanie lyžiarskych
stredísk a na jar v roku 2020 aj znemožnenie skenovania
z dôvodu obmedzení vyplývajúcich z pandémie COVID 19,
posunuli na niektorých lokalitách obdobie možného vykonávania LLS až do polovice júna.
Výnimkou boli len vysokohorské oblasti (Malá a Veľká
Fatra, Tatry a Nízke Tatry) s výškou nad 1 200 m n. m. (lokality 3. kategórie možného vykonávania LLS), na ktorých
z dôvodu udržania sa snehovej pokrývky až do letných
mesiacov bolo LLS realizované od mája do septembra
roku 2018. Počas skenovacích období 2017-2021 bolo LLS
kompletne ukončené na 35 lokalitách (obr. 1).
2.2 Spracovanie naskenovaných údajov, tvorba
a kontrola výsledných produktov LLS
ÚGKK SR kladie veľký dôraz na overenie kvalitatívnych
parametrov každej dodávky pred jej prevzatím vlastnými
kontrolnými postupmi. Takisto dodávateľ každej lokality
je povinný preukázať kvalitu dodaného predmetu plnenia podľa zmluvy o dielo (ZoD) v autorizačne overenom
protokole o kontrole kvality. Vlastné nezávislé kontroly
kvality nových produktov LLS vykonáva ÚGKK SR v spolupráci s Geodetickým a kartografickým ústavom (GKÚ)
v Bratislave a Výskumným ústavom geodézie a kartogra-
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fie (VÚGK) v Bratislave [2]. Až na základe úspešných výsledkov obidvoch kontrol ÚGKK SR dielo akceptuje.
Odovzdávanie jednotlivých dodávok je rozdelené na
2 etapy:
• V rámci odovzdania 1. etapy dodávateľ odovzdáva predspracované mračná bodov. Sú to vlastne pôvodné mračná bodov po vyrovnaní letovej dráhy a jednotlivých skenovaných pásov (v rámci celého bloku) v stanovenom
polohovom a výškovom súradnicovom referenčnom systéme. Pri prvej dodávke sa v procese kontroly vyhodnocuje okrem formálnych náležitostí, napr. hustota bodov
posledného odrazu vypočítaná ako priemer na plochách 10 x 10 m (pričom hodnoty na základe ZoD sú
v intervale 8 – 15 b/m2 alebo 15 a viac b/m2), pokrytie
lokality zberu (diery v údajoch), relatívne výškové vyrovnanie skenovaných pásov (výškové diferencie medzi
skenovanými pásmi |Δh| ≤ 0,08 m) alebo prekrytie susedných skenovaných pásov (viac ako 40 % prekrytie
na 95 % ich vzájomného súbehu).
• V rámci odovzdania 2. etapy dodávateľ odovzdáva spracované klasifikované mračná bodov a výsledný DMR 5.0
a DMP 1.0. Pri druhej dodávke sa v procese kontroly
vyhodnocuje okrem formálnych náležitostí napr. spoľahlivosť klasifikácie mračien bodov do jednotlivých tried,
absolútna výšková a polohová presnosť mračien bodov a absolútna výšková presnosť DMR na spevnených
plochách, výšková presnosť na stykoch lokalít (v 250 m
prekrytovom páse) alebo deformácie na DMR, ktoré
môžu vzniknúť práve v dôsledku nesprávnej klasifikácie bodov do jednotlivých tried.
Klasifikované mračná bodov sú odovzdávané vo formáte LiDAR Data Exchange File (LAS) verzia 1.4. Klasifikované
sú do základných (povinných) dvoch klasifikačných tried
„ground“ a „unclassified“ (trieda „ground“ slúži na tvorbu

Obr. 1 Lokality s ukončeným zberom údajov LLS v období 2017-2021
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DMR a do triedy „unclassified“ patria všetky ostatné body
spracovaných mračien bodov, ktoré nemožno spoľahlivo
priradiť do triedy „ground“). Na základe ponuky uchádzača
môžu byť mračná bodov klasifikované aj do podrobných
(voliteľných) desiatich klasifikačných tried „ground“, „low vegetation“, „medium vegetation“, „high vegetation“, „building”,
„water”, „bridge deck”, „low point (noise)”, „high point (noise)”
a „unclassified“ (v tomto prípade do triedy „unclassified“
patria všetky ostatné body spracovaných mračien bodov,
ktoré nemožno spoľahlivo priradiť do požadovaných klasifikačných tried).
Výsledný DMR 5.0 je generovaný ako raster (GRID) v rozlíšení 1 m a interpolovaný z klasifikovaných mračien bodov pôvodnej hustoty triedy „ground“ s použitím interpolačného algoritmu IDW (Inverse Distance Weighting), ktorý využíva priradenie rôznej váhy pozorovaniam v závislosti na ich vzdialenosti od interpolovaného bodu, s hodnotou exponentu 2 a maximálnym počtom bodov z okolia 12.
Keďže väčšina dodávateľov robí podrobnú klasifikáciu
mračien bodov, je možné vygenerovať aj DMP. Výsledný
DMP 1.0 je generovaný ako raster (GRID) v rozlíšení 1 m
a je interpolovaný zo spracovaných mračien bodov vybraných tried (podrobné klasifikačné triedy okrem tried „low
point (noise)” a „high point (noise)”) s použitím rovnakého
interpolačného algoritmu ako pri DMR 5.0.
Predstavu o objeme údajov a hustote skenovania sprostredkúva obr. 2, ktorý formou koláčového diagramu znázorňuje porovnanie početnosti zastúpenia bodov v jednotlivých klasifikačných triedach, ako aj porovnanie hustoty bodov vykonaného LLS na rovinatej lokalite a horskej
(zalesnenej) lokalite.
2.2.1 Kontrola výškovej a polohovej presnosti
Výsledky kontroly výškovej a polohovej presnosti, či už
mračien bodov alebo výsledného DMR, patria medzi základné parametre kvality poskytovaných produktov LLS.
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Preto sa tejto problematike prikladá veľký dôraz a testovanie sa vykonáva ako na spevnených, tak aj na nespevnených plochách a aj na stykoch susediacich lokalít.
1. Testovanie výškovej a polohovej presnosti na spevnených plochách
Dodávatelia sú povinní vykonať geodetické meranie (s využitím Slovenskej priestorovej observačnej služby – SKPOS®)
na kontrolných stanoviskách, ktoré sú umiestnené na spevnených plochách. Na každých začatých 250 km2 územia sa
nachádzajú dve stanoviská na kontrolu výškovej presnosti
a dve stanoviská na kontrolu polohovej presnosti. Kontrolné meranie sa vykonáva tak, aby presnosť určenia polohy a výšky kontrolných bodov bola min. 3-násobne vyššia ako presnosť samotného LLS. Rozloženie kontrolných
stanovísk vzhľadom na tvar lokality zberu dodávateľ pred
vykonaním kontroly konzultuje s ÚGKK SR. GKÚ vykonáva
nezávislé geodetické meranie na kontrolu výškovej a polohovej presnosti na vlastných stanoviskách.
Kontrola absolútnej výškovej presnosti mračien bodov
je založená na určení rozdielov výšok medzi bodmi LLS
a skutočnou terénnou alebo antropogénnou plochou
určenou inou meračskou technológiou ako LLS v stanovenom výškovom súradnicovom referenčnom systéme
(v elipsoidických výškach systému ETRS89 (EPSG: 4937)
s požadovanou hodnotou mh ≤ 0,11 m, prípadne s maximálnou hodnotou mh ≤ 0,15 m (podľa ponuky dodávateľa) pre interval 1σ normálneho rozdelenia pravdepodobnosti náhodných chýb. Kontrolnú mriežku tvoria 4 kontrolné body (obr. 3) rovnomerne rozmiestnené v štvorcovej konfigurácii 2 x 2 kontrolné body (so stranou štvorca
o dĺžke 1 m, situovanej na otvorenej, rovnej a spevnenej
ploche väčšej ako 25 m2 s maximálnym sklonom 3°). Výsledná výšková presnosť mračien bodov jednotlivých lokalít sa vypočíta podľa nasledujúceho vzťahu:
mh =

√

Σ

n

2

Δhv
,
n

v=1

Obr. 2 Koláčový diagram zobrazenia početnosti bodov v jednotlivých triedach v urbanizovanej a zalesnenej oblasti

(1)

GaKO 68/110, 2022, číslo 3, str. 004

56

Leitmannová, K. a i.: Projekt leteckého laserového...

Geodetický a kartografický obzor
ročník 68/110, 2022, číslo 3

čien bodov, pričom požadovaná hodnota je v elipsoidických
výškach ETRS89 mh ≤ 0,20 m a vo výškach Bpv mH ≤ 0,25 m
(pre interval 1σ normálneho rozdelenia pravdepodobnosti
náhodných chýb). Výsledná výšková presnosť DMR jednotlivých lokalít sa vypočíta podľa nasledujúceho vzťahu:
mH =

√

Σ

n

2

ΔHv
,
n

v=1

(3)

kde ΔHv je priemer súčtu rozdielov hodnôt medzi priemernou hodnotou výšky zo štyroch najbližších buniek rastra DMR 5.0 prislúchajúcich ku kontrolnému bodu a hodnotou výšky kontrolného bodu z geodetického merania
a n je počet kontrolných stanovísk.
Z doteraz odovzdaných lokalít evidujeme niekoľkonásobné prevýšenie požadovaných kvalitatívnych parametrov, či už parametrov LLS (hustota bodov posledného odrazu na m2 – 5 násobné na niektorých lokalitách) alebo aj
parametrov presnosti samotných produktov LLS (polohová a výšková presnosť mračien bodov a výšková presnosť
DMR – 4 až 6 násobné pri oboch súradnicových a výškových systémoch) kontrolovaných na spevnených plochách.
Aktuálna tabuľka dosiahnutých kvalitatívnych parametrov ukončených lokalít je dostupná na internetových stránkach https://www.geoportal.sk/ [3].

Obr. 3 Príklad rozloženia kontrolných bodov na stanovisku
na kontrolu výškovej presnosti
kde Δhv je priemer súčtu rozdielov hodnôt medzi priemernou hodnotou výšky bodu z m prislúchajúcich bodov
mračna z triedy „ground“ z okolia 0,40 m od projektovaného kontrolného bodu a hodnotou výšky kontrolného
bodu z geodetického merania (na všetkých štyroch kontrolných bodov kontrolnej mriežky) a n je počet kontrolných stanovísk.
Kontrola absolútnej polohovej presnosti mračien bodov
je založená na určení odchýlok medzi bodmi LLS a meranými bodmi na objektoch so zvislými stenami (s povolenou odchýlkou ± 5°) v dvoch na seba kolmých smeroch
v polohovom súradnicovom referenčnom systéme (v systéme ETRS89-TM 34 (EPSG: 3046) s požadovanou hodnotou mXY ≤ 0,30 m (pre interval 1σ normálneho rozdelenia
pravdepodobnosti náhodných chýb). Výsledná polohová
presnosť mračien bodov jednotlivých lokalít sa vypočíta
podľa nasledujúceho vzťahu:
mXY =

√

Σ

n

2

ΔXYp
,
n

p=1

(2)

kde ΔXYp je horizontálna odľahlosť bodu mračna jednoznačne identifikovaného na rovinnom zvislom objekte od
roviny tohto objektu určenej kontrolným geodetickým meraním a n je počet testovaných bodov.
Kontrola výškovej presnosti buniek rastra DMR 5.0 je
založená na určení odchýlok medzi bunkami rastra a skutočnou terénnou alebo antropogénnou plochou.
Absolútna výšková presnosť DMR sa kontroluje na rovnakých kontrolných stanoviskách a kontrolných mriežkach
ako v prípade kontroly absolútnej výškovej presnosti mra-

2. Testovanie výškovej presnosti DMR 5.0 na nespevnených plochách
Na to, aby ÚGKK SR získal informácie o výškovej presnosti
aj na nespevnených plochách (intravilán a aj extravilán
obce – futbalové štadióny, otvorený zatrávnený terén,
polia a lesy), vykonáva porovnanie hodnôt výšok bodov
z DMR 5.0 a geodeticky meraných kontrolných bodov na
fyzickom teréne (v mriežke alebo v profile) s použitím služby SKPOS®. Kontrolné merania vykonáva GKÚ prevažne
v jarných a letných mesiacoch. Vzhľadom na to, že nie je
v kapacitách GKÚ vykonávať kontrolné merania po celom
území SR, na kontrolu využíva aj súbory geodeticky určených bodov poskytnuté rôznymi geodetmi, ktoré boli zamerané pre rôzne geodetické úlohy (geodetické polohopisné a výškopisné zameranie pre potreby: projektov pozemkových úprav, gravimetrického merania, archeologického zamerania krajiny, správcov vedení vysokého napätia a pod.). Tieto merania boli síce vykonané v rôznych
časových odstupoch od LLS, ale aj tak sú cenným zdrojom
kontrolných meraní. Aj napriek väčším časovým odstupom
od vykonávaného LLS, rozdielnym metodikám merania
a použitým prístrojom sú výsledky testovania veľmi dobré,
čo poukazuje na veľmi kvalitné georeferencovanie mračien
bodov. Predpokladáme, že presnosť určenia výšky kontrolných bodov geodeticky je cca 1 – 6 cm (určenie výšky
s použitím služby SKPOS®, prípadne statickou metódou
GNSS, resp. elektronickou tachymetriou pomocou univerzálnych meracích staníc). Výsledná výšková presnosť DMR
na nespevnených plochách, v prípade kontrolného merania vykonaného GKÚ, sa počíta podľa vzťahu (3).
Geodetické zameranie pre potreby archeologického výskumu, napr. pre hradiská a neopevnené sídliská, je často
realizované v zalesnených oblastiach a pre rondely a mohylníky na otvorených poliach. Na obr. 4 a obr. 5 uvádzame výsledky porovnaní kontrolných meraní voči DMR 5.0
na dvoch rôznych lokalitách. Analýzou odľahlostí výšok
bodov na zalesnenej lokalite pri obci Kočovce (severná
časť lesa pod vrchom Skalka) v rozsahu ± 4 m (obr. 4) bolo
zistené, že na detaile vpravo nastali z dôvodu nesprávneho
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Obr. 4 Porovnanie DMR 5.0 a výškopisu zameraného pre archeologické účely v lokalite Kočovce

Obr. 5 Porovnanie DMR 5.0 a výškopisu zameraného pre archeologické účely v lokalite Ivanovce
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vyhodnotenia ostrých kolmých zrázov a na detaile vľavo
odľahlosti korešpondujú s umiestnením betónového schodiska a ochranného múrika vedúceho priamo k hrobke
rodiny Rakovských. V uvedenom prípade sa nejedná ani
o chybu merania ani klasifikácie, ale uvedených pár bodov
malo byť z analýzy vylúčených, nakoľko sa nejedná o body patriace do DMR 5.0, a teda body patriace do triedy
„ground“, ale jedná sa o body patriace do triedy „unclassified“.
(Poznámka autorov: pri zameriavaní kultúrneho dedičstva
sa berú do úvahy nie len krajinné štruktúry, ale aj existujúce
objekty záujmu, ako sú, napr. ruiny. Tie síce podľa špecifikácie klasifikácie patria do triedy „building”, ale dodávatelia ich
častokrát čiastočne klasifikujú do triedy „unclassified“, čo následne pri rekonštrukcii objektov komplikuje vyhodnotenie,
nakoľko v tejto klasifikačnej triede sa podľa definície nachádzajú aj všetky ostatné body spracovaných mračien bodov,
ktoré nemožno spoľahlivo priradiť do požadovaných klasifikačných tried (pozri časť 2.2)).
Analýza geodetického merania na otvorených poliach
a lúkach pri obci Ivanovce (polia nachádzajúce sa južne
od obce) (obr. 5), aj napriek väčšiemu časovému odstupu
vykonaného LLS a kontrolného výškopisného merania,
poukazuje na veľmi dobrú zhodu s výškami určenými
z DMR 5.0. Najväčšie odľahlé hodnoty vo výškach ± 10 m
nastali opäť nesprávnym vyhodnotením zarastených a skalnatých oblastí. Menšie odľahlosti vo výškach v metroch
nastali v častiach prechodov cez polia s hustým porastom
(medze a odvodňovacie jamy). Spôsobené boli buď zníženou hustotou skenovania z dôvodu hustého porastu a následnej deformácie vzniknutej pri interpolácii alebo nesprávnym zatriedením bodov medzi klasifikačnými triedami „vegetation„ a „ground“.
Ukážky analýz a testovaní presnosti DMR 5.0 porovnaním s geodetickými meraniami na nespevnených plochách
potvrdzujú vysokú kvalitu produktov LLS, ktorá v oblasti
ochrany kultúrneho dedičstva môže predstavovať relevantný geodetický podklad. Napriek uvedeným kvalitným
výsledkom z testovania LLS a geodetického zamerania je
prítomnosť geodetov pri archeologických výskumoch nepostrádateľná. Stále je potrebné zameriavať sondy, plochy, objekty, geofyziku a pod.
3. Testovanie výškovej a polohovej presnosti na stykoch lokalít v 250 m prekrytovom páse
ÚGKK SR kontroluje aj výškovú presnosť na stykoch lokalít
v prekrytovom páse širokom 250 m. Predmetom porovnania sú hodnoty výšok jednotlivých buniek rastra DMR 5.0
z prekrývajúcich sa lokalít. Kontrola na stykoch lokalít je
veľmi dôležitá, nakoľko styky lokalít sa vyrovnávajú na priemernú výšku a DMR 5.0 je prostredníctvom Mapového
klienta Základnej bázy údajov pre geografický informačný
systém (ZBGIS®) poskytovaný ako bezošvý produkt súvislo
pokrývajúci celú SR.
Kontrolou kvality je potvrdené, že nové produkty LLS
dosahujú vysokú presnosť vo výške jednak na spevnených, ale aj na nespevnených plochách, a teda s uvážením
zmien v krajine za dané časové obdobie od vykonávania
LLS sú nové produkty vhodné na použitie pri ochrane
archeologického dedičstva. Priemerná hodnota výškovej
presnosti na spevnených plochách produktov LLS (či mračien bodov alebo samotného nového DMR 5.0) z doteraz
odovzdaných lokalít dosahuje hodnoty do 0,08 m a polohová presnosť bodov mračna dosahuje hodnoty do 0,25 m.
Na nespevnených plochách v intravilánoch obcí (futbalové
štadióny, otvorený zatrávnený terén) dosahujú produkty
LLS priemernú hodnotu výškovej presnosti do 0,15 m.
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V extravilánoch obcí na základe porovnaní výšok s geodetickými meraniami dosahujú produkty LLS hodnotu výškovej presnosti na poliach bez vegetácie do 0,25 m a v zalesnených oblastiach do 0,50 m.
2.2.2 Kontrola klasifikácie mračien bodov
Ako bolo spomenuté vyššie (pozri časť 2.2) dodávateľ na
základe svojej ponuky vykonáva v rámci spracovania 2. etapy dodávky buď základnú klasifikáciu len do triedy „ground“
a „unclassified“ alebo podrobnú klasifikáciu do jednotlivých
klasifikačných tried. Spoľahlivosť správnosti klasifikácie bodov do jednotlivých klasifikačných tried kontroluje dodávateľ a taktiež aj ÚGKK SR v spolupráci s GKÚ a VÚGK na
niekoľkých náhodne vybraných bunkách o rozlohe 1 km2.
Pri výbere kontrolnej bunky sa prihliada aj na zastúpenie
rôznych typov územia (budovy, polia, lesy, vodstvo a pod.).
V triede „ground“ sa pripúšťa maximálne 0,5 % výskyt nesprávne klasifikovaných bodov na 1 km2 územia a v ostatných klasifikačných triedach (okrem triedy „unclassified“)
je to do 10 %.
2.3 Poskytovanie produktov LLS
Ako výsledok projektu LLS územia SR sú používateľom
bezodplatne k dispozícii všetky tri výsledné produkty LLS,
a to DMR 5.0, DMP 1.0 (vo formátoch: TIFF, Esri GRID, ASC)
a klasifikované mračná bodov (vo formátoch: LAS, LAZ
(komprimovaný LAS)) a v rôznych súradnicových a výškových systémoch: S-JTSK (JTSK03) + HBpv , ETRS89-TM34
+ hETRS89. Odberateľ je povinný rešpektovať podmienky
poskytovania a používania produktov LLS, tzn. pri tvorbe
vlastného diela a pri jeho publikovaní uviesť: „Zdroj produktov LLS: ÚGKK SR“. Pri každej jednej lokalite sa jedná
o veľké objemy údajov, v prípade mračien bodov vo formáte LAS až na úrovni niekoľko terabajtov (TB).
K 31. 1. 2022 je ukončených a poskytovaných 28 lokalít (obr. 6).
ÚGKK SR poskytuje produkty LLS dvomi spôsobmi:
• offline formou – celé lokality tak, ako sú zobrazené na
obr. 6 prostredníctvom dvoch zákazníckych centier na
pracoviskách GKÚ (Bratislava a Prešov) na základe objednávky a následne dodaného externého HDD,
• online formou prostredníctvom Mapového klienta ZBGIS®
– malé územia (výrezy menšieho rozsahu). Exportovať
údaje DMR 5.0 a DMP 1.0 na jedenkrát je možné v rozsahu cca 400 km2 a klasifikované mračná bodov v rozsahu cca 2 km2 (závisí to však od hustoty mračien bodov, teda objemu údajov na danom území).
(Poznámka autorov: Pri online poskytovaní lokalít práve
z oblastí prekytových pásov si treba uvedomiť, že na Mapovom klientovi ZBGIS® je publikovaný bezošvý DMR 5.0, kde
sú prekrytové pásy vyrovnávané na priemernú hodnotu výšky. A preto, ak je potrebná hlbšia analýza územia nachádzajúceho sa práve v prekrytovom páse na styku dvoch lokalít, je dobré si vyžiadať aj údaje offline formou z oboch prislúchajúcich lokalít. Pribúdaním lokalít prichádza k prevyrovnávaniu na stykoch lokalít, tzn. vypublikovaný DMR 5.0
je stále živé dielo.)
Na začiatku projektu v roku 2017 bolo v súťažných podmienkach uvedené, že hustota bodov má byť min. 5 bodov na 1 m2, čomu zodpovedal raster DMR v rozlíšení 1 x 1 m.
Nakoľko ale zhotovitelia odovzdávajú oveľa hustejšie mračná bodov (viac ako 15 b/m2 a pri niektorých lokalitách aj
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Obr. 6 Lokality s poskytovanými produktami LLS

Tab. 1 Konvencie a poskytovanie jednotlivých DMR
Označenie

Rozlíšenie rastra

DMR 5.0

1x1m

poskytovanie offline, aj online formou bez obmedzení

DMR 5.1

0,5 x 0,5 m

neposkytovaný pracovný model vytvorený len na generovanie vrstevníc pre potreby PPÚ

DMR 5.2

0,25 x 0,25 m

poskytovanie na základe špeciálnej objednávky len pre
potreby PPÚ

Poskytovanie

Bližšie informácie o projekte a o poskytovaní a sťahovaní produktov LLS, sú uvedené na stránkach geoportal.sk [3].

viac ako 20 b/m2), z uvedenej hustoty je možné vygenerovať aj podrobnejší DMR. Produkty v podrobnejšom rozlíšení (tab. 1) plnia zatiaľ len pracovnú funkciu, vytvorené
sú len pre potreby projektov pozemkových úprav (PPÚ)
a poskytované sú na základe špeciálnej objednávky z požadovaných katastrálnych území.
2.4 Použitie produktov LLS
Nový DMR 5.0 vďaka svojej vysokej presnosti a hustote
bodov otvára nové možnosti využitia v rôznych oblastiach
verejnej správy, napr. aj pri ochrane životného prostredia,
t.j. pri tvorbe máp povodňových ohrození a rizík, plánovaní protipovodňových opatrení, prevencie zosuvov pôdy,
resp. činnostiach z oblasti integrovaného záchranného
systému. Ďalej v oblastiach pozemného plánovania, staviteľstva a architektúry, napr. pri pozemkových úpravách,
pri výpočte kubatúr, pri projektovaní ciest a pod. alebo aj

v iných oblastiach, pri ktorých je potrebné mať znalosti o tvare reliéfu a povrchu v podobe presného a podrobného
digitálneho modelu, kam patrí napr. aj ochrana kultúrneho
dedičstva. A ako už bolo spomenuté aj vďaka dosiahnutej
vysokej hustote bodov je možné pre špecifické úlohy vytvoriť aj podrobnejšie DMR.
Používatelia DMR 5.0 najčastejšie uvádzajú jeho využitie
v týchto oblastiach:
• Oblasť geodézie, kartografie a geografických informačných systémov (GIS):
• podklad pre aktualizáciu vybraných tried objektov
ZBGIS®,
• podklad pre tvorbu kartografických výstupov – napr.
turistických máp,
• výškopis pre PPÚ [4],
• podkladové vrstvy pre geografický mestský informačný systém,
• georeferencovanie a rektifikácia leteckých a družicových snímok a pod.
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• Oblasť stavebníctva a architektúry:
• porovnanie a doplnenie predprojektového geodetického zamerania,
• projektovanie a štúdie pre posudzovania vplyvov na
životné prostredie (EIA) a pod.
• Oblasť hydrológie a vodohospodárstva:
• testovanie využiteľnosti údajov pre modelovanie vodozádržných opatrení,
• tvorba DMR pre potreby hodnotenia povodňového
ohrozenia,
• testovanie pre potreby hydrodynamického modelovania,
• testovanie využiteľnosti údajov pre modelovanie povrchového odtoku vody v mestských oblastiach – testovanie vhodnosti pre tvorbu plánov manažmentu
povodňového rizika,
• využitie pri vymedzovaní hraníc chránených vodohospodárskych oblastí,
• podklad na prehodnotenie ochranných pásiem prírodných liečivých a minerálnych zdrojov,
• výpočet využiteľnosti množstiev podzemných vôd
a pod.
• Oblasť hospodárstva, pôdohospodárstva a lesníctva:
• testovanie možností využitia výškopisných údajov
pri zvyšovaní presnosti registra dielov pôdnych blokov LPIS,
• analýza a modelovanie prírastkov, úbytkov a výšok
vegetácie a pod.
• Oblasť ochrany prírody, jaskyniarstva, baníctva a geológie:
• morfometrická a hydrologická analýza DMR,
• analýza zoologických výskytových údajov v Národných parkoch,
• modelovanie potenciálnych lokalít kriticky ohrozených druhov rastlín (napr. terestrických orchideí) na
území SR,
• podklady pre účely geologického, hydrogeologického a inžinierskogeologického mapovania,
• speleologický výskum a prieskum reliéfu,
• identifikácia svahových deformácií a ďalších geohazardov,
• vyhľadávanie a evidencia krasových útvarov,
• mapovanie a lokalizácia zaniknutých banských diel
a prejavov povrchovej banskej činnosti a pod.
• Iné oblasti:
• podpora pri školení záchranných, pátracích alebopreventívnych činnostiach v horských oblastiach,
• podklad pri tvorbe máp pre orientačný beh,
• podklad pri tvorbe máp pre horolezectvo,
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• výkon štátnej správy v oblasti ochrany pamiatkového
fondu,
• podklady pre vypracovanie pamiatkového informačného systému (PAMIS),
• identifikácia historických antropogénnych štruktúr,
• vyhľadávanie a výskum archeologických nálezísk,
• environmentálna analýza pre ropovodný informačný
systém,
• podklad pre modelovanie šírenia hluku,
• vytvorenie siete terénu horských masívov v leteckom simulátore ako nadstavby základnej siete terénu (obr. 7),
• pedagogické a vedecké účely – výuka odborných
predmetov, projekty, záverečné práce a vývoj softvérov a pod.

3. Využitie produktov LLS v manažmente ochrany
archeologického dedičstva
Vzhľadom na to, že klasifikované mračná bodov majú veľkú hustotu (viac ako 20 bodov posledného odrazu na m2)
a vysokú presnosť, významne pomáhajú pri činnostiach,
pri ktorých je potrebné mať znalosti o tvare reliéfu a povrchu v podobe presného DMR. Z výsledných produktov
LLS je možné získať podrobné informácie, napr. aj o objektoch a reliéfnych štruktúrach tvoriacich povrch, ktoré doposiaľ neboli objavené. Pomocou špecializovaných vizualizačných postupov a spracovaní je možné detegovať, napr.
aj zaniknuté vodné toky (obr. 8) a vinohradnícke krajinné
štruktúry alebo uvidieť rôzne archeologické prvky, ako sú
napr. nížinné hradiská, mohylníky, sídliská alebo rondely,
ktoré nie sú v teréne voľne viditeľné (tzv. „archeológia neviditeľného“).
3.1 Tvorba špecializovaných vizualizačných postupov
Na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (SvF STU v Bratislave) na Katedre globálnej geodézie a geoinformatiky (v minulosti Katedra geodetických
základov) sú vyvíjané špecializované vizualizačné postupy. Základom týchto vizualizácií je kombinácia viacerých
prístupov, pričom je snaha vytvoriť štandardizovanú vizualizáciu pre celé Slovensko, ktorá bude zohľadňovať či už
rôzne formy vyjadrenia krivosti terénu (napr. metódy local
dominance, local relief model a ich farebné varianty) alebo

Obr. 7 Ukážka z leteckého simulátora – prelet okolo Gerlachovského štítu (Juraj Ťapák)
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Obr. 8 Ukážka vizualizácie zaniknutých ramien Dunaja
rôzne vyjadrenia gradientu zmeny (sklon a sky view faktor). Uvedené prístupy budú kombinované s rôznym individuálnym farebným nastavením kalibrovaným na vnímanie farieb ľudským okom s rôznymi spôsobmi zmiešavania a prelínania farebných kanálov.
3.1.1 Prvá generácia vizualizačných postupov
Pri vyvíjaní vizualizačných postupov sa vychádzalo z metodík, ktoré boli použité už pri vizualizácii údajov z LLS
v rámci projektu a výskumu v Guatemale. Tu práve slovenský tím výskumníkov mal na starosti tvorbu takýchto vizualizačných postupov (podrobne popísané napr. v príspevku [5]). Podkladom pri vývoji bol v neposlednom rade aj
kvalitne spracovaný softvér na vizualizáciu DMR od slovinských a rakúskych vývojárov pod názvom Relief Visualization Toolbox (RVT) s podrobne popísanou dokumentáciou a publikáciami (pozri odkaz [6]). Nakoľko sa ale jedná o celoplošné spracovávanie masívnych údajov, tak je
za procesom aj veľa vlastných geoprocesných skriptov
a algoritmov.
Z technického hľadiska sú tieto vizualizačné postupy
spracovávané do formátu Cloud optimized geotiff, ktorý
má veľa výhod. Je to moderný formát na publikovanie údajov do webového prostredia a zároveň je to aj optimalizovaný formát umožňujúci sťahovanie objemných súborov
údajov, akými údaje LLS bez pochýb určite sú, aj bez dostupnosti výkonného počítača (potrebnej výkonnej Random-Access Memory (RAM) – operačná pamäť počítača
s priamym prístupom), čo umožňuje rôznym archeológom
a inštitúciám aj s ich vybavením pracovať s takýmto typom údajov.
Ďalej paralelne s uvedeným vývojom sa spracovávajú
aj vizualizácie pre offline mobilný zber údajov vo formáte
MB Tiles, ktorý je možné veľmi dobre importovať do aplikácie Locus Map Pro (Poznámka autorov: vlastné otestova-

nie pri mapovaní v Sudáne, Iraku a Guatemale). Aplikácia je
vhodná na zber údajov v teréne, keďže umožňuje disponibilitu výstupov z LLS v reálnom čase bez nutnosti špeciálnej (miestnej) navigácie.
Predmetný text sa vzťahuje na tzv. prvú generáciu vizualizačných postupov, ktoré sú realizované nad DMR 5.0
(obr. 9).
3.1.2 Druhá generácia vizualizačných postupov
Interné testovanie a skúsenosti potvrdzujú, že relevantne
preukázaná vysoká hustota bodov triedy „ground“ (v mnohých oblastiach dosahuje až 30 – 40 bodov na m2), umožňuje interpolovanie do omnoho vyšších rozlíšení. Skúsenosti potvrdzujú, že 80 až 90 % územia sa dá z poskytovaných mračien bodov bez komplikácií preinterpolovať do
rozlíšenia 0,5 x 0,5 m a mnohé časti územia sa dajú preinterpolovať do rozlíšenia 0,25 x 0,25 m (obr. 10). Tu treba
upozorniť na skutočnosť, že nárast objemu údajov je kvadratický, tzn. že keď interpolujeme údaje do rozlíšenia
0,5 x 0,5 m bude objem údajov 4 - násobne väčší oproti
1 x 1 m a ak do 0,25 x 0,25 m, tak bude objem údajov 16 - násobne väčší.
V súčasnosti sa pracuje na vývoji druhej generácie vizualizačných postupov, ale zatiaľ je to ešte len v štádiu „work
in progress“ ladenia. Cieľom novej generácie vizualizačných
postupov je identifikovať určité nedostatky prvej generácie a zároveň poskytovať výstupy v rozlíšení 0,5 x 0,5 m.
Podrobnejšie zobrazovanie v rozlíšení 0,25 x 0,25 m sa nebude realizovať celoplošne, ale ponechá sa len pre vybrané zaujímavé lokality.
Pri interpolácii modelu s použitím druhej generácie vizualizačných postupov bude použitá lineárna interpolácia, ktorá má výhodu v tom, že je oproti všetkým ostatným interpoláciám extrémne rýchla. Ďalšou jej výhodou
je, že pri tak vysokej hustote údajov, aká momentálne exis-
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Obr. 9 Ukážka výstupov 1. generácie vizualizačných postupov – zaniknuté nížinné včasnostredoveké hradisko - Majcichov

Obr. 10 Mohylník Skalica (ukážka rôzneho rozlíšenia DMR)
tuje, sa oplatí mať pri vizualizácii údajov priznané miesta
s nulovou hustotou bodov triedy „ground“ zobrazené vo
forme TIN (Triangulated irregular network – trojuholníková nepravidelná sieť), než vyhladený alebo deformovaný
reliéf (obr. 11). Sú to miesta bez odrazu, kde lúče neprenikli na reliéf, či už z dôvodu skál, hustého porastu ihlična-

nov a pod. Umožňuje to aj oveľa transparentnejšiu interpretáciu územia a poznanie, že dané územie je nedostatočne pokryté bodmi, než ho vyinterpolovať a domnievať
sa, že sa jedná o identifikovaný archeologický prvok. Ďalšou stránkou je, že doteraz pretrvávala určitá snaha používať na vizualizáciu len DMR vytvorený z vrstvy „ground“,
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Obr. 11 Ukážka výstupu po lineárnej interpolácii územia
nedostatočne pokrytého bodmi
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ale práve kvôli lepšiemu pochopeniu kontextu štruktúry
krajiny je omnoho lepšie mať zobrazený digitálny výškový
model (DVM), vytvorený nielen z vrstvy triedy „ground“,
ale aj s využitím, napr. vrstvy budov. Na obr. 12 sú zobrazené, napr. terasy v obci Neštich, ktoré reprezentujú aj zaniknuté vinohradnícke krajinné štruktúry. Porovnaním ľavého a pravého obrázka je badateľný rozdiel nielen v rozlíšení, ale mnohé z viditeľných terás by sa nedali správne
interpretovať z hľadiska ich funkcie, ak by absentovala vedomosť, že sú to terasy recentných (v súčasnosti existujúcich) domov.
Na obr. 13 je ukážka objavov zistených vďaka vyvíjanej
druhej generácii vizualizačných postupov z údajov LLS
interpolovaných v rozlíšení 0,5 x 0,5 m v podobe novoobjaveného, doteraz neznámeho zaniknutého predhradia
(predsunutého opevnenia) hradu Pajštún, čím sa tento hrad
radí k najväčším hradným areálom na území Slovenska.

Obr. 12 Ukážka porovnania digitálnych modelov pri zobrazení rôznych vrstiev a rôzneho rozlíšenia
(vľavo zobrazený DMR interpolovaný z triedy 02 ground v rozlíšení 1 x 1 m, vpravo zobrazený
DVM interpolovaný z tried 02 ground a 06 building v rozlíšení 0,5 x 0,5 m)

Obr. 13 DMR novoobjaveného zaniknutého predhradia hradu Pajštún v rozlíšení 0,5 x 0,5 m
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3.2 Spracovanie údajov LLS na PÚ SR
Na pôde Pamiatkového úradu SR (PÚ SR) sa pracuje s produktami LLS od roku 2017. Až do roku 2019 sa využívali
výhradne údaje poskytnuté Ústavom lesných zdrojov a informatiky Národného lesníckeho centra (ÚLZI NLC). Primárne údaje boli v prvej etape spracovávané v prostredí
SW Bentley Map. Následne sa pristúpilo k vytváraniu DMR,
ktorý bol vizualizovaný formou základného analytického
tieňovania zhotovovaného v prostredí SW SAGA GIS. Z hľadiska potrieb kultúrneho dedičstva je nevýhodou údajov
LLS získaných z ÚLZI NLC jednak pôvodný účel zberu údajov, ktorý je zameraný na potreby lesného hospodárstva
(skenovanie zamerané na environmentálne analýzy a realizované počas vegetačného obdobia), ako aj kolísavá hustota skenovania. Oba faktory predstavujú výrazné limitujúce faktory pri využívaní údajov LLS z NLC pre potreby
pamiatkovej starostlivosti.
Od augusta 2019 má PÚ SR k dispozícii aj produkty LLS
od ÚGKK SR, ktoré sú spracúvané pomocou špecializovaných vizualizačných postupov vyvinutých na SvF STU
v Bratislave. Nakoľko ešte nie sú dostupné údaje LLS pokrývajúce celé územie SR, stále sú potrebné a pre archeológiu veľmi dobre použiteľné aj údaje od ÚLZI NLC, hlavne
z oblastí východného Slovenska.
Na obr. 14 sú zelenou farbou znázornené dostupné lokality z projektu LLS a tvorby nového DMR 5.0 na ÚGKK SR
a modrou farbou sú znázornené dostupné lokality od
ÚLZI NLC. V súčasnej dobe má PÚ SR spracovaných pomocou špeciálnych vizualizačných postupov 85 % územia SR.
Vizualizácie a spracované údaje od ÚLZI NLC doposiaľ
mohli používať len archeológovia z PÚ SR a krajských pamiatkových úradov (KPÚ), nakoľko nemali možnosť po-
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skytovať ich tretím osobám, tzn. boli určené len pre výkon
štátnej správy a odborné činnosti PÚ SR a KPÚ. Vzhľadom
na to, že produkty LLS od ÚGKK SR sú dostupné bezodplatne všetkým osobám a inštitúciám, umožňuje to širšej
skupine archeológov efektívnejšie využitie spracovaných
údajov pri ochrane archeologického dedičstva.
(Poznámka autorov: V tejto súvislosti treba zmieniť aj skutočnosť, že voľne dostupné produkty neslúžia len archeológom na výskum a ochranu archeologického dedičstva, ale
sú častokrát zneužité aj vykrádačmi archeologických nálezísk s detektorom kovov.)
3.2.1 Pamiatkový informačný systém
Údaje z LLS hrajú dôležitú úlohu aj v prípade Pamiatkového informačného systému (PAMIS), ktorý sa v súčasnosti
realizuje na pôde PÚ SR. Primárnym cieľom projektu je vytvorenie integrovaného informačného systému pamiatkového fondu a pamiatkovej ochrany, ktorý by zahrňoval
viaceré moduly pokrývajúce jednak informatizáciu údajovej štruktúry pamiatkového fondu, ako aj informatizáciu
výkonu štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového
fondu [7].
Archeologická časť PAMIS-u je plánovaná na jednej strane ako samostatný komponent s vlastnou databázovou
štruktúrou, na druhej strane má byť integrovaná s ostatnými zložkami informačného systému (pamiatkové územia, nehnuteľné pamiatky, hnuteľné pamiatky, historická
zeleň). V súčinnosti s celkovým zameraním projektu sleduje aj jeho archeologická časť komplexné budovanie údajovej základne archeologického dedičstva vrátane presnej polohovej identifikácie a priestorového vymedzenia

Obr. 14 Prehľad území poskytnutých PÚ SR od ÚGKK SR a ÚLZI NLC, ktoré sú momentálne spracované
pomocou špeciálnych vizualizačných postupov (stav k 31. 1. 2022)
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jednotlivých komponentov pomocou mapovacích nástrojov GIS, ako aj jej informatizačné prepojenie s výkonom
štátnej správy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva. Za
účelom presnej polohovej identifikácie a priestorového
vymedzovania komponentov archeologických nálezísk sú
zásadným spôsobom využívané špeciálne vizualizačné filtre vytvárané nad primárnymi údajmi z LLS, ktoré prinášajú podrobnú vizuálnu informáciu o morfologickej skladbe terénu, a tým umožňujú relatívne spoľahlivú vektorizáciu viditeľných „hraníc” antropogénnych štruktúr. Zväčša sa
jedná o vizualizácie hradísk, mohylníkov, hradov a pod., ktorých objekty patria do modulu archeologických nálezísk
(ukážka lokality s rozsahom vymedzeným na podklade špecializovaných vizualizácií už aj s návrhom databázového formulára je zobrazená na obr. 15). Údaje z LLS zároveň umožňujú vymedzovať rozsah tzv. archeologického potenciálu,
a to prostredníctvom vizuálneho zvýraznenia predpokladanej antropogénne podmienenej morfológie terénu, ktorá ešte čaká na svoju terénnu verifikáciu a zhodnotenie.
Zavedením projektu PAMIS do prevádzky budú spracované údaje poskytované a sprístupňované pre štátnu a verejnú správu, vlastníkov pamiatok a odbornú i laickú verejnosť, a to prostredníctvom online riešenia (web GIS) s rôznymi úrovňami prístupov podľa zadefinovaných užívateľských rolí.
3.2.2 Vizualizácie 3D modelov archeologických lokalít
PÚ SR pri príležitosti Medzinárodného dňa archeológie
(17. 10. 2020) zverejnil na svojich internetových stránkach
vizualizácie 3D modelov archeologických lokalít (obr. 16).
Priestorové modely hradísk, hradov či protitureckej pevnosti sú vizualizované z údajov LLS bezodplatne poskytnutých od ÚGKK SR a ÚLZI NLC (lokality východného Slo-
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venska). Vizualizácie a 3D zobrazenia sú realizované pomocou špecializovaných vizualizačných postupov vyvinutých na SVF STU v Bratislave a publikované prostredníctvom platformy Sketchfab (https://sketchfab.com/Pa
miatkovy_Urad_SR/collections/lidar). Priestorové modely
sú doplnené o sprievodný popis so základnými odbornými údajmi. Jednotlivé modely je možné samostatne natáčať (podrobne popísané, napr. v príspevku [8]).
V súčasnej dobe aplikácia v časti „LiDAR“ obsahuje 26
3D modelov. V oblasti ochrany archeologického dedičstva majú špecializované vizualizácie údajov LLS a 3D modely veľký význam. Pomáhajú odhaliť dosiaľ nepoznané
súčasti lokalít, ako sú v teréne nevýrazné valy, priekopy,
terasy, či zaniknuté staré prístupové cesty.
Zverejňovanie 3D modelov má zároveň veľký význam
aj v oblasti propagácie kultúrneho dedičstva. Vizuálne
atraktívna forma prezentácie jednotlivých lokalít (z ktorých mnohé sú národnými kultúrnymi pamiatkami), doplnená o interaktívne prvky, naviac zvyšuje povedomie
o potrebe ich ochrany.
Medzi zverejnenými archeologickými lokalitami sa nachádza, napr.: protiturecká pevnosť Nové Zámky, významná križovatka ciest „Zvolenská brána“ s Pustým hradom, ryžoviská zlata pri Malinovej, mohylník v Skalici a ďalšie hradiská, hrádky a hrady ako Plešovica, Kamenín, Šiance, Michalov vrch, Tekovská Breznica, Zemianske Podhradie, Skalka pri Kočovciach, Kostrín, Šiance, Pajštún, Devín, Gemer,
Sitno, Starý Koňuš, Pohanská, Molpír, Zobor, Žibrica, Dlžín,
Veľký Lysec, Veľký Tribeč, Neštich a Biely Kameň.
3.2.3 Publikovať kvalitné rozlíšenie pre verejnosť?
Otázkou stále ostáva publikovanie údajov vo vysokom rozlíšení a kvalite aj pre verejnosť. Na vizualizáciách DMR 5.0,

Obr. 15 Evidencia hradiska Zvon na podklade vizualizácií z LLS
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Obr. 16 Rozhranie aplikácie a kolekcia 3D modelov z údajov LLS

Obr. 17 Porovnanie formy vizualizácie DMR 5.0 na Mapovom klientovi ZBGIS® (vľavo)
a pomocou špecializovaných vizualizačných postupov (vpravo)
ktoré sú sprístupnené pre verejnosť na Mapovom klientovi
ZBGIS®, niektoré náleziská, vrátane tých opevnených, nie
sú veľmi dobre viditeľné. Na druhej strane sú dobre viditeľné alebo rozpoznateľné práve pri spracovaniach s použitím špecializovaných vizualizačných postupov (obr. 17).
Príkladom je aj zverejnený 3D model okolia hradiska
Molpír (obr. 18), ktorý aplikáciou špeciálnych vizualizačných filtrov umožnil detegovať novú archeologickú lokalitu. Tá sa v krátkom čase po zverejnení modelu stala objektom záujmu vykrádačov archeologických nálezísk, ktorí
podstatným spôsobom narušili kontexty nálezových situácií. Z toho dôvodu sa PÚ SR plánuje zaoberať otázkou, ako

nadefinovať spôsob a mieru sprístupňovania týchto údajov širokej laickej verejnosti.
Základným predpokladom úspešnosti využitia vizuálnych derivátov LLS pre manažment ochrany archeologického dedičstva je princíp „crowdsourcingu“. V rámci neho
by jednotne štýlované vizualizačné produkty LLS boli distribuované v rámci širokej odbornej archeologickej obce
s cieľom „vymapovať“ v krátkom čase maximum archeologického potenciálu. V praxi by to znamenalo, že archeológovia z jednotlivých inštitúcií by v rámci predpokladaného centrálneho úložiska mohli nad vrstvou vizualizačných filtrov identifikovať nové náleziská, resp. komponen-
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Obr. 18 Novoobjavené hradisko v okolí Molpíra

ty archeologických nálezísk a poprípade vektorizovať ich
rozsah, ako aj dopĺňať ich údajový obsah v rámci stanovenej databázovej štruktúry. Takýto postup by bol ideálnym
riešením pri potrebe prehlbovania a zefektívnenia ochrany archeologického dedičstva.

4. Záver
V príspevku je popísaný súčasný stav projektu LLS a tvorba výsledných produktov LLS, s cieľom zamerať sa na jeho
využitie v oblasti manažmentu ochrany archeologického
dedičstva. Zámerom bolo sprostredkovať aj pohľad PÚ SR
a geoinformatikov z STU na tieto produkty a ich využitie
pri vizualizácii archeologických lokalít. Podrobnejšie bola
popísaná kontrola a testovanie kvalitatívnych parametrov
LLS a spôsoby poskytovania produktov LLS.
Výsledky kontrolných meraní výškovej a polohovej presnosti poukazujú na veľmi kvalitné pripojenie do súradnicových a výškových systémov a vysokú výškovú presnosť
nových produktov LLS, ktoré ÚGKK SR poskytuje od roku
2019. ÚGKK SR ako autorita v zabezpečovaní referenčných priestorových údajov nastúpila v minulom desaťročí
trend otvárania prístupu k údajom, ktoré sú zabezpečované z verejných zdrojov a takýmto otvoreným spôsobom
poskytuje aj produkty LLS. Tým prispieva k odstraňovaniu
bariér vo využívaní homogénnych referenčných priestorových údajov s garantovanou kvalitou a poskytuje ich
každému používateľovi za rovnakých podmienok. Využívanie takýchto presných údajov v rôznych aplikačných oblastiach umožní odborníkom správať sa efektívnejšie a robiť kvalitnejšie rozhodnutia.
Príspevok jednoznačne ukázal vysoký prínos údajov LLS
a ich špecializovaných vizualizačných derivátov pre ma-

nažment ochrany kultúrneho dedičstva, najmä z oblasti
archeológie. Nové produkty poskytované ÚGKK SR prinášajú vysokú hustotu povrchových bodov, čo umožňuje vytvárať DMR s vysokým stupňom rozlíšenia (miestami až
0,25 x 0,25 m). Špeciálne vizualizačné filtre vytvorené nad
takto detailnými DMR sprístupňujú širokej obci odborníkov informácie o podrobnom morfologickom členení zemského povrchu, a to aj v zalesnených oblastiach. Do popredia vystupujú aj drobné terénne nerovnosti, čo odhaľuje subtílne a v teréne nezachytiteľné antropogénne
štruktúry.
Táto skutočnosť má signifikantný vedecký prínos, keď je
takýmto spôsobom možné identifikovať doposiaľ neznáme archeologické lokality, resp. ich neznáme komponenty. Zároveň je možné pristúpiť aj k efektívnejšiemu a presnejšiemu vymedzovaniu jednotlivých nálezísk, čo je prínosné z hľadiska prehĺbenia ochrany a evidencie archeologického dedičstva. Presné vymedzenie archeologických
lokalít evidovaných v kategórii národných kultúrnych pamiatok je naviac dôležitý aspekt evidencie pamiatkového
fondu, ktorý bolo možné doteraz napĺňať len v obmedzenej miere. Vektorizácia známeho rozsahu archeologických lokalít je dôležitou zložkou realizovaného projektu
PAMIS. Spoľahlivé vymedzovanie ich viditeľných hraníc
v rámci definovanej škály presnosti je dôležitým predpokladom následného budovania databázovej nadstavby.
Vizuálne zvýraznenie terénnej morfológie s predpokladaným antropogénnym pôvodom, ktorá ešte čaká na svoju terénnu verifikáciu a zhodnotenie, je v rámci PAMIS-u nosným
prvkom samostatnej vrstvy archeologického potenciálu.
Celkovo je tak možné konštatovať, že údaje z LLS posúvajú koncept ponímania a evidencie komponentu historickej kultúrnej krajiny na kvalitatívne novú úroveň. Počet nových nálezísk bude rásť úmerne so zverejňovaním
ďalších území zmapovaných LLS.
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Podujatia sa z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie zúčastnilo len
68 účastníkov (obr. 3) a priebeh sa niesol v komornejšom duchu, s prihliadnutím na pandemické opatrenia. Táto skutočnosť ale nemala vplyv na vysokú

Jubilejný 20. ročník konferencie
Počítačová podpora v archeológii
Jubilejný 20. ročník konferencie Počítačová podpora v archeológii (PPA) s podtitulom „konečne off-line“ venovaný In memoriam pamiatke Evženovi Neustupnému (obr. 1) sa uskutočnil z dôvodu pandemického ochorenia COVID 19, opäť
v netradičnom jesennom termíne, v Bořeticiach (Slobodná republika Kraví
Hora) v dňoch 25. – 27. 10. 2021. Organizácie jubilejného ročníku sa ujal Ústav
archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity (ÚAM MU) v Brně, ktorý konferenciu v roku 2002 aj založil, v spolupráci s katedrou archeologie Západočeské univerzity (KAR ZČU) v Plzni a Archeologickým ústavem Akademie věd
České republiky (AÚ AV ČR) v Praze. Pre účastníkov podujatia boli pripravené tri
dni plné nielen vedeckých prác, ale aj zábavy. Hlavnou témou celého stretnutia,
okrem tradičného zamerania na používanie digitálnych metód a moderných
technológií v archeológii, bolo aj spomínanie na nedávno zosnulého významného profesora archeológie a mimoriadneho človeka, jedného z účastníkov
prvého ročníku konferencie a priekopníka teoretickej a počítačovej archeológie
v ČR, Evžena Neustupného (obr. 2).

Obr. 1 Logo 20. ročníka konferencie Počítačová podpora
v archeológii 2021

Obr. 2 Prof. PhDr. Evžen Neustupný, CSc. pri prevzatí ceny
Neuron za celoživotný prínos svetovej vede (2014)

Obr. 3 Účastníci konferencie (niektorí s maskami Evžena Neustupného na tvári)
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kvalitu 26 prezentovaných príspevkov (v českom a slovenskom jazyku) rozdelených do 9 tematických blokov zameraných na prezentáciu archeologických výskumov verejnosti, artefaktové štúdie a rituály, 3D dokumentáciu, krajinné
štúdie a archeológiu z neba. Ich súčasťou bola aj sekcia pozostávajúca z 12
posterov a hodinová odborná prednáška pozvanej hostky pôsobiacej v zahraničí. Súčasťou podujatia boli aj 2 odborné exkurzie na miesta pod patronátom
AÚ AV ČR v Brně.
Podujatie zahájil a v úvodnom slove účastníkov srdečne privítal Jiří Macháček (ÚAM MU v Brně). Úvodnými vtipnými, ale aj poučnými príhovormi pod
mottom: „Človek, o ktorom sa nerozprávajú historky žil nadarmo.“ si na Evžena
Neustupného zaspomínali aj jeho blízki spolupracovníci a zároveň spoluzakladajúci členovia tejto konferencie Petr Krištuf (KAR ZČU v Plzni), Dagmar Dreslerová
a Martin Kuna (AÚ AV ČR v Praze) (obr. 4).
Konferencia PPA sa tiež stala príležitosťou zaspomínať na Evžena Neustupného spôsobom, ktorý by sa mu určite páčil. Venovaný mu bol I. blok tematicky
zameraný na teóriu archeológie a jej počítačovej podpory (in memoriam E. Neustupný). Prvým prednášajúcim bol Jiří Macháček (ÚAM MU v Brně), ktorý
v príspevku s názvom: „Od procesov k príbehom, k metodológii štúdia udalostí
archeologickými prostriedkami,“ diskutoval o dvojitosti štruktúr a udalostí a role
výpočtovej techniky pri ich výskume na základe niekoľkých prípadových štúdii,
čím podporil výrok E. Neustupného: „Metodológia štúdia udalostí nebola zatiaľ
detailne posudzovaná na základe súčasnej vedy.“ Nasledoval príspevok Dagmar
Dreslerovej a Petra Demjána (AÚ AV ČR v Praze) pod názvom: „Krajina v počítači II.“, nadväzujúci na príspevok: „Krajina v počítači I.“, prezentovaný na konferencii pred 10 rokmi v Dalešiciach, v ktorej zosumarizovali a predstavili poznatky za uvedené obdobie. Zamerali sa na skúmanie pravekej poľnohospodárskej krajiny z pohľadov a prístupov geografov a archeológov na model krajiny a jeho zmeny ovplyvnené ľudskou činnosťou a zároveň na zmeny osídlenia
na základe pohľadu ekológov. Peter Demján nadviazal ďalšou prezentáciou pod
názvom: „Sféra rozdielnosti ako environmentálny determinant,“ na zdôraznenie dôsledku teórie sídelných areálov na interpretáciu vzťahu osídlenia a prírodného prostredia.
V II. bloku venovanom prezentácii výsledkov výskumov verejnosti odznel
príspevok Zbigniewa Gajdzica (Ústav pre archeologii, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy – FF UK v Praze) o tvorbe databázy obsahujúcej katalogizáciu
artefaktov z keltských hrobov nájdených na území Čiech, Moravy a Sliezska.
Ďalej Martin Košťál (ÚAM MU v Brně) predstavil proces parametrických 3D
rekonštrukcií v archeológii, Patrik Galeta (Katedra antropologie ZČU v Plzni) sa
venoval rekonštrukcii zmien tempa populačných prírastkov a úbytkov (paleografii) v stredoveku (500 – 1 500 AD) v strednej Európe. Nakoniec Marek Hladík
(AÚ AV ČR v Brně) predstavil virtuálny model Mikulčíc, ktorý pozostáva zo systému interaktívnej dokumentácie, prezentácie a archivácie archeologického
výskumu v danej oblasti.
V III. bloku venovanom artefaktovým štúdiám odznel príspevok Tomáša
Janeka (Národní muzeum v Praze) o zamyslení sa nad otázkou: „Je ešte potrebné kresliť archeologické nálezy, keď v súčasnej dobe moderných technológií je možné využívať 3D vizualizácie?“ Ďalej sa Richard Thér (Filozofická fakulta Univerzity v Hradci Králové) zaoberal problematikou identifikácie miery
uplatnenia rotačného pohybu v procese vytvárania keramiky na základe štatistickej analýzy topografie povrchu keramických výrobkov – uplatnenie hrnčiarskeho kruhu. Následne sa Vojtech Nosek (ÚAM MU v Brně) venoval morfologickej analýze nádob KPT (kultúry Pražského typu) prostredníctvom 3D modelovania. Nakoniec Lukáš Holata (Jihočeská univerzita – JU – v Českých Budějovicích), prezentujúci kvôli karanténe online, predstavil vývoj vzdelávacieho
nástroja, ktorý prostredníctvom hernej situácie vo virtuálnej realite približuje
každodenný život v tábore Gulagu.
Po večeri pokračoval program prednáškou od pozvanej hostky Zuzany Hofmanovej (ÚAM MU v Brně) v súčasnosti pôsobiacej na Max Planck inštitúte pre
antropológiu v Lipsku (obr. 5), ktorá sa v rámci svojej pracovnej skupiny zaoberá výskumom archeogenetiky a vo svojej prednáške predstavila zásady spojenia medzi archeológiou a genetikou a poukázala na technické riešenia a dôvody, prečo je interdisciplinárne zdieľanie údajov paradoxne sťažením pre ďalší rozvoj odboru.
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Obr. 4 Blízki spolupracovníci Evžena Neustupného,
zľava Dagmar Dreslerová, Martin Kuna (AÚ AV ČR v Praze),
Petr Krištuf (KAR ZČU v Plzni) a Jiří Macháček (ÚAM MU v Brně)

Obr. 5 Prednáška pozvanej hostky Zuzany Hofmanovej
(ÚAM MU v Brně) v súčasnosti pôsobiacej na
Max Planck inštitúte pre antropológiu v Lipsku
Druhý deň pokračoval IV. blokom prednášok zameraným na artefakty a rituály, v ktorom odznel príspevok Jana Johna (Archeologický ústav – AÚ – JU
v Českých Budějovicích) pojednávajúci o úspechoch a úskaliach pri 3D výpočtovej tomografii depotu stredovekých strieborných mincí uložených v keramickej
nádobe nájdenej v marci 2020 v Hradci. Na tému neinvazívneho rozoberania
a následnej rekonštrukcie pôvodného uloženia mincí v depote pomocou 3D
modelovania nadviazal aj Matěj Kmošek (AÚ AV ČR v Brně) v príspevku o metodológii rozoberania intaktného mincového depotu pražských grošov v keramickej nádobe s využitím komplexných dokumentačných metód, ako sú: časozberná fotografia, sekvenčná fotogrametria a 3D modelovanie. Následne Martin
Kuna (AÚ AV ČR v Praze) v príspevku pod názvom: „Artefakty, veci a údaje: uzatváracie rituály na sídlisku z doby bronzovej,“ predstavil analýzy archeologického obsahu neobvyklých objektov – žľabov na sídlisku z mladšej doby bronzovej v Březnici u Tábora, kde sa na základe dlhoročných výskumov domnievajú, že ide o objekty súvisiace s uzatváracími rituálmi, kedy zámerne spaľovali
domy pri periodickom premiestňovaní usadlostí v rámci sídelného areálu. Nakoniec Petr Krištuf (KAR ZČU v Plzni) prezentoval aktuálne výsledky z projektu
zameraného na výskum eneolitických dlhých mohýl v Čechách a rekonštrukciu
rituálnej krajiny pod Řípem.
V. blok venovaný 3D dokumentácii začal príspevkom Jozefa Kubáta (FF UK
v Praze), v ktorom predstavil aplikáciu Sketchup ako lacnú a užívateľským rozhraním dostupný variant pri tvorbe 3D vizualizácií zozbieraných archeologických údajov. Následne Petr Dresler (ÚAM MU v Brně) vyzdvihol možnosť tvorby
3D dokumentácií z fotogrametricky získaných zvislých a šikmých snímok ako
rýchlejšej a presnejšej metódy pri výskume deštrukcie opevnení a riečnych korýt. Ondřej Malina (Národní památkový ústav v Lokti – NPÚ v Lokti) sa venoval tvorbe 3D dokumentácie v rámci odvetvia montánnej archeológie, pri dokumentovaní náročného prostredia historickej bane v Kutnej Hoře, kde bola po-
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užitá kombinácia „primitívnych a sofistikovaných“ metód mapovania. Nakoniec Jindřich Plzák (AÚ JU v Českých Budějovicích) prezentoval prípadovú štúdiu zrúcaniny hradu Dražice (Stredočeský kraj), v ktorej monitorujú degradáciu
architektúry pomocou 4D inšpekčného modelu zloženého z dvoch 3D modelov
vytvorených fotogrametricky pomocou UAV technológie v 5 ročných cykloch.
Poobedňajší program pokračoval VI. blokom venovaným krajinným štúdiám, ktorý začal Marek Vlach (AÚ AV ČR v Praze) prezentáciou výskumu germánskeho osídlenia Stredodunajského Barbarika doby rímskej západne od
Malých Karpát, v ktorom sa venujú riešeniu rôznych aspektov (demografických,
ekonomických, sociálnych a geopolitických) germánskej spoločnosti prostredníctvom digitálneho modelovania veľkého množstva relevantných údajových
zdrojov. Následne opäť Marek Hladík (AÚ AV ČR v Praze) v prednáške pod
názvom Kultúrna krajina, sociálny priestor a krajinná archeológia na strednom
toku rieky Morava pojednával o dynamických zmenách vo vzorcoch sídliacich
populácií (Germáni, Avari, Slovania) v prvom tisícročí po Kristovi, pre ktoré sú
charakteristické v krajine vytvárané svojbytné historické štruktúry (hradiská,
sídliská, ploché pohrebiská, mohylníky) objavené a spresnené aj vďaka novým
produktom leteckého laserového skenovania (LLS) poskytovaných Úradom geodézie kartografie a katastra (ÚGKK SR). Následne Filip Prekop (NPÚ v Lokti)
v príspevku zhrnul aktuálny stav archeologického poznania v niekoľkých významných lokalitách ranne stredovekého Sedlecka, ktoré sa rozkladalo aj na
časti územia dnešného Karlovarského kraja. Nakoniec Václav Fanta (Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze) odprednášal príspevok
o rozpore historického a archeologického datovania v dobe nástupu písomných
prameňov na štúdii cca 500 historických sídiel v ČR, ktorej výsledky ukazujú, že
datovanie pomocou písomných prameňov je oneskorené za skutočným vznikom
sídiel o 100 – 300 rokov, a to pre celé obdobie od stredoveku až po 15. – 16.
storočie.
Podvečerný posledný VII. blok pod názvom Archeológia z neba uzatvoril
prezentačnú časť konferencie. Pavel Hlavenka (KAR ZČU v Plzni) v príspevku
informoval o možnostiach využitia archívnych a novo vytvorených leteckých
fotogrametrických snímok pri vyhľadávaní, dokumentácii a rekonštrukcii archeologických lokalít a pamiatok. Následne Dávid Novák (AÚ AV ČR v Praze) prezentoval príspevok o tvorbe predindustriálnych digitálnych modeloch reliéfu
(DMR), pri tvorbe ktorých z DMR z LLS podľa vektorových vrstiev ZABAGED®
(Základní báze geografických dat ČR) odstránili človekom vytvorené novodobé
štruktúry (líniové stavby ako cesty a pod.) a DMR na prázdnych miestach dointerpolovali podľa okolitého terénu, čím pri analýze viditeľnosti dosiahli zlepšenie o desiatky % oproti nefiltrovanému DMR. Na tvorbe uvedených modelov
spolupracujú s Filipom Pružincom z Katedry globálnej geodézie a geoinformatiky Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (KGGI SvF STU) v Bratislave. Ukončenie prezentovania patrilo zástupcovi firmy GeoSLAM ako hlavnému sponzorovi konferencie, ktorý v krátkosti predstavil v súčasnosti nastupujúci trend používania 3D mobilných skenerov na základe tzv. SLAM (Simulataneous Location and Mapping) technológie zo svojho portfólia rodiny ZEB.
Nasledovala posterová sekcia, v rámci ktorej sa voľne diskutovalo na zaujímavé témy s autormi. Linda Gálová (ÚGKK SR) s Tiborom Lieskovským (KGGI SvF
STU v Bratislave) porozprávali o aktuálnych výsledkoch projektu LLS a tvorby
DMR 5.0 a o vizualizáciách archeologických lokalít formou 3D modelov po aplikovaní špeciálnych vizualizačných filtrov, Katarína Hladíková (Katedra archeológie Univerzity Komenského v Bratislave) s Tiborom Lieskovským (KGGI SvF
STU v Bratislave) predstavili projekt zameraný na katalogizáciu prejavov archeologických prvkov identifikovaných z LLS údajov (prípadová štúdia kruhovitých
antropogénnych štruktúr (mohyly, rondely a pod.) nachádzajúcich sa na rovinách) a Alexandra Bucha Rášová (Pamiatkový úrad SR) o súčasnom stave
archeologickej časti projektu Pamiatkový informačný systém (obr. 6). Večer bol
ukončený záverečným slávnostným spoločenským večerom a prisľúbením konania 21. ročníka konferencie PPA už v tradičnom jarno-letnom období roku 2022.
Všetci účastníci odhodlanie o organizovanie ďalšieho ročníka uvítali a pevne
veria v zlepšenie pandemickej situácie spôsobenej COVID 19.
Posledný deň konferencie bol venovaný exkurziám pod vedením AÚ AV ČR
v Brně na miesta výskumov výskytu rímskej doby na Morave. Navštívená bola
rímska vojenská pevnosť u Mušova – expozícia s názvom: „Brána do Rímskej
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Obr. 6 Prezentovanie pri posteroch (zľava Katarína Hladíková,
Jana Mellnerová Šuteková, Linda Gálová, Tibor Lieskovský
a Alexandra Bucha Rášová)
ríše“ a múzeum v Mikulove – expozícia s názvom: „Rimania a Germáni v kraji
pod Pálavou“.
20. ročník odbornej konferencie PPA 2021 s medzinárodnou účasťou poskytol aktuálne pohľady na veľké spektrum tém problematiky moderných technológií využívaných pri archeologickom výskume a pamiatkarstve a pri ochrane
archeologického dedičstva pre ďalšie generácie. Odzneli veľmi podnetné príspevky o využívaní nových produktov LLS poskytovaných ÚGKK SR v rôznych
oblastiach archeológie a pamiatkarstva. Získané poznatky budú slúžiť aj ako
inšpirácia pri uskutočňovaní zámerov rezortu v oblasti prípravy 2. cyklu aktualizácie produktov LLS.
„Počítače v archeológii sú ako Delfská veštiareň. Očakávania sú veľké, výsledky
ohromujúce. Všetko sa ale odvíja od kvality milodaru (údajov).“ autor neznámy.
Ing. Linda Gálová, PhD.,
ÚGKK SR,
Ing. Alexandra Bucha Rášová, PhD.,
KGGI SvF STU v Bratislave, Pamiatkový úrad SR

MAPY A ATLASY
Česko – reliéfní mapa
Kartografie PRAHA, a. s. vydala reliéfní mapu Česka. Komu na mapách chyběl
třetí rozměr, tak ten si nyní může výškové poměry a plastické tvarování českých
hor, pohoří a vrchovin prohlédnout ve 3D. Všeobecně zeměpisná mapa obsahuje významné vodstvo v podobě řek a vodních ploch, síť komunikací, železničních tratí, zvýrazněna jsou krajská města, zobrazeny hranice krajů, ale i národních parků a chráněných krajinných oblastí. Mapa je doplněna též památkami UNESCO, včetně těch nejnověji, v loňském roce zapsaných.
Mapa v měřítku 1 : 1 240 000 o rozměru cca A3 je vyrobena z trvanlivého
plastu, který je navíc opatřen fólií, která chrání před opotřebením. Prodejní
cena je 350 Kč.
Petr Mach,
Zeměměřický úřad
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SPRÁVY ZO ŠKÔL
Medzinárodný deň geografických
informačných systémov – GIS day
2021 na FZKI SPU v Nitre
a na SvF STU v Bratislave
Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity (SvF STU) v Bratislave a Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity (FZKI SPU) v Nitre v novembri 2021 spolu so stovkami organizácií na
celom svete oslavovali medzinárodný deň geografických informačných systémov GIS day (www.gisday.com). Prvý GIS day v roku 1999 sa konal na podnet
Jacka Dangermonda, zakladateľa a predsedu spoločnosti ESRI, ktorá doteraz
podporuje organizovanie GIS day podujatí svojimi tipmi, poskytovaním propagačných textov a plagátov, či venovaním piatich ročných licencií softvéru ArcGIS
pre každé podujatie.
GIS day je predovšetkým pripomenutím širokých možností geografických
informačných systémov, či už v oblasti analýzy, vizualizácií a spracovania priestorových údajov, ako aj vo forme inovatívnych aplikácií. Cieľom je vzájomná
inšpirácia a nahliadnutie do „gisáckej kuchyne“ kolegov z iných oblastí, ktoré
môže byť zaujímavé a prínosné aj pre študentov.
Oslavy GIS day na dvoch slovenských univerzitách na seba nadväzovali
a vzhľadom na okolnosti boli obe podujatia len online.
GIS day na FZKI SPU v Nitre
Ako prvý sa konal GIS day na FZKI SPU v Nitre v 15. 11. 2021 (https://www.
fzki.uniag.sk/), ktorý organizoval Jakub Fuska (FZKI SPU v Nitre, obr. 1). Nabitý
program pozostával z troch blokov oddelených diskusnými prestávkami, kde mohli
diváci klásť svoje otázky. Prvý blok začal prednáškou Petra Ondruša (správca
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GIS Mesta Trenčín) o technickej mape a mobilnom mapovaní, ktoré predstavujú efektívne nástroje pre kontrolu, správu a plánovanie. Po ňom Tomáš Dekan
(Geodetický a kartografický ústav Bratislava) predstavil produkty a služby ZBGIS
(základná báza údajov pre geografický informačný systém), ako sú vektorové
údaje ZBGIS, ZBGIS raster, Ortofotomozaika Slovenskej republiky (SR) či údaje
z leteckého laserového skenovania, ako aj spôsob ich poskytovania (obr. 2).
Ondřej Kubíček (Geodrom s.r.o.) sa venoval téme mobilného mapovania pre
zber pasportných údajov.
V druhom bloku boli predstavené technológie Trimble pre zber údajov GIS
v rámci prednášky Dominika Kollára (Geotronics Slovakia, s.r.o.). Po ňom
Alexandra Bucha Rášová (Pamiatkový úrad SR – PÚ SR) informovala ako sa na
PÚ SR využíva bezplatný a open source GIS softvér QGIS v rámci vytváraného
Pamiatkového informačného systému PAMIS (obr. 3). Nasledoval Peter Piesecký
(R-SYS, s.r.o.) s prednáškou o GIS v oblasti riadenia prevádzky dronov na príklade systému MamDron (obr. 4). Táto aplikácia umožňuje pilotom dronov pripraviť si svoje lety zodpovedne a bezpečne na základe integrácie údajov z viacerých
verejných a súkromných zdrojov, ako aj od orgánov štátnej správy a samospráv.

Obr. 1 Organizátor GIS day na FZKI SPU v Nitre Jakub Fuska
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Obr. 2 Ukážky z prezentácie Tomáša Dekana (GKÚ v Bratislave)

Obr. 4 Ukážky z prezentácie Petra Pieseckého (R-SYS, s.r.o.)
V treťom bloku Erik Frohmann (GEOTECH Bratislava s.r.o.), predstavil riešenia GIS spoločnosti GEOTECH Bratislava. Martin Dobiaš (Lutra Consulting) ukázal
zaujímavú prípadovú štúdium o tom, ako pripojiť 50 tisíc domácností k internetu. Záverečná prednáška GIS day na FZKI SPU v Nitre patrila Matejovi Orosovi
(Geotronics Slovakia, s.r.o.), ktorý sa venoval potenciálu bezpilotných zariadení
Delair a Microdrones pre hromadný zber geoúdajov.
Záznam podujatia je dostupný na youtube kanáli: prvý blok: zde, druhý
blok: zde a tretí blok: zde.

Obr. 3 Ukážky z prezentácie Alexandry Bucha Rášovej (PÚ SR)

GIS day na SvF STU v Bratislave
Ďalší deň, 16. 11. 2021, sa konal GIS day, so zaujímavými prednáškami a workshopmi od odborníkov z praxe, na SvF STU v Bratislave. Už po tretíkrát ho spoločne organizovali Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky (KGGI) a Katedra vodného hospodárstva krajiny (KVHK). Aj keď v záverečnom slove GIS day
2020 organizátori vyslovili nádej, že by sa už naledujúci GIS day mohol konať
kombinovanou formou, a to prezenčne a aj online, protipandemické opatrenia
dovolili konanie opäť len vo virtuálnom prostredí prostredníctvom platformy
MS Teams. Podujatia sa zúčastnilo približne 80 pripojených divákov, medzi ktorými boli nielen študenti vysokých škôl, ale aj absolventi a ľudia z praxe.

GaKO 68/110, 2022, číslo 3, str. 023

SPRÁVY ZO ŠKÔL

Geodetický a kartografický obzor
ročník 68/110, 2022, číslo 3

75

Obr. 5 Ukážky z prezentácie Miloslava Michalka (PU v Prešove)

Obr. 7 Ukážky z prezentácie Tibora Lieskovského
(KGGI SvF STU v Bratislave)

Obr. 6 Ukážky z prezentácie Tailina Li (ČVUT v Praze)
Účastníkov srdečne privítala už moderátorská stálica Milica Aleksić z KVHK,
ktorá v úvodnom slove zhrnula aj prvý rok existencie slovenskej používateľskej
skupiny QGIS.sk. Vznik skupiny ohlásila Jana Michalková (Prešovská univerzita
v Prešove – PU v Prešove) na minuloročnom GIS day na SvF STU v Bratislave
s cieľom spojiť používateľov otvoreného a bezplatného softvéru QGIS, aby mohli
diskutovať, vzájomne si radiť či zdieľať svoje skúsenosti. Zapojiť sa do skupiny
je možné prostredníctvom registrácie na stránke https://qgis.sk/ alebo cez skupinu QGIS Slovensko na facebooku (https://www.facebook.com/groups/qgis.sk).
Ďalej nasledovali prezentácie od pozvaných odborníkov z rôznych oblastí GIS.
V prvom príspevku predstavil Miloslav Michalko (PU v Prešove) doterajšie
aktivity stále sa formujúcej open GIS komunitu na východe Slovenska budovanej aj vďaka širokému spektru otvorených nástrojov GIS (obr. 5). Nasledovala
mierne rozmarná GIS analýza Dušana Kočického (Esprit s.r.o.), ktorý pomocou
hydrologických analýz v GIS a vhodne umiestnenej priehrady namodeloval
spôsob, akým by Slovensko získalo prístup k moru.
Novinkou tohoročného GIS day na SvF STU v Bratislave bola prednáška v anglickom jazyku od pozvaného hosťa. Zahraničný študent doktorandského štúdia Tailin Li (České vysoké učení technické v Praze) sa v príspevku venoval téme
využitia GIS pri skúmaní pôdnej vlhkosti v teréne (obr. 6). Prednáškový blok
zakončili Juraj Beták a Tomáš Sasko (Solargis s.r.o.) s príspevkom o geografických údajoch a službách pre podporu výroby solárnej elektriny, v rámci ktorého
bolo možné nazrieť do komplexnej problematiky modelovania solárnej radiácie, práce s meteorologickými a environmentálnymi dátami či simulácií výroby
elektriny z fotovoltaiky.
Po prednáškach nasledoval blok praktických workshopov, kde ako prvý Martin
Dobiaš (Lutra Consulting) predstavil zber dát pomocou mobilnej aplikácie Input
(https://inputapp.io/en/), ktorá funguje na platforme QGIS. Pracovný projekt
vytvorený v QGIS je tak možné využiť pri mobilnom zbere údajov v teréne

Obr. 8 Organizačný tím GIS day na SvF STU v Bratislave;
zľava: Michaela Danáčová (KVHK), Tibor Lieskovský (KGGI),
Milica Aleksić (KVHK), Alexandra Bucha Rášová (KGGI)
a časť prednášajúcich Tomáš Sasko (Solargis s.r.o.),
Martin Dobiaš (Lutra Consulting), Juraj Beták (Solargis s.r.o.)
a nazbierané údaje následne stiahnuť naspäť do QGIS a ďalej s nimi pracovať.
Odbornú časť ukončil Tibor Lieskovský (KGGI), ktorý si pripravil workshop o práci
s rastrovými údajmi v QGIS. Zameral sa na malé aj veľké problémy, s ktorými sa
pri práci s rastrami často stretnú začiatočníci aj pokročilí užívatelia GIS akými sú:
spájanie, orezávanie, opravovanie, editovanie rastrov, „NoData“ hodnoty, subpixlové posuny pri heterogénnych údajoch, až po to ako rastre optimalizovať
a komprimovať tak, aby boli super rýchle aj pri veľkom množstve pixlov (obr. 7).
Záznam prednášok a workshopov je dostupný na youtube: zde.
Aj tento rok bolo možné v rámci GIS day na SvF STU v Bratislave získať 5 ročných licencií na softvér ArcGIS od spoločnosti ESRI, ku ktorým vedenie SvF STU
v Bratislave pridalo aj ďalšie hodnotné darčekové predmety. Záujemcovia sa
mohli buď zúčastniť súťaže so svojou fotografiou a komentárom o tom, ako využívajú GIS, alebo vyplniť formulár so spätnou väzbou k podujatiu. Organizátori
veria, že všetci ocenení sa svojim cenám potešili a budú ich s radosťou využívať.
Záverom by sa chceli organizačné tímy (obr. 8) poďakovať všetkým, ktorí sa
zúčastnili podujatí GIS day, či už ako diváci alebo ako prednášajúci za podporu
podujatia a s prianím, že sa v takomto príjemnom kolektíve opäť stretnú aj
nabudúce!
Ing. Linda Gálová, PhD.,
ÚGKK SR,
Ing. Alexandra Bucha Rášová, PhD.,
KGGI SvF STU v Bratislave, PÚ SR
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NEKROLOGY
Zemřel Tomáš Grim
Dne 21. 1. 2022 zemřel ve věku 72 let
RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. Narodil se 6. 3.
1949 v Karviné, vysokoškolské vzdělání získal na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně v roce 1972 (Mgr.)
a 1974 (RNDr.). V roce 2005 dokončil
na Masarykově univerzitě v Brně doktorské studium (Ph.D.). Do zaměstnání nastoupil v roce 1972 v Geodézii,
n. p., Opava jako vedoucí úseku reprodukčního oddělení. V roce 1976 se stal
vedoucím kartografického oddělení,
které jako kartografické a reprodukční
oddělení pokračovalo v roce 2001 v rámci Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj v Opavě. V roce 2001 byl jmenován zástupcem vedoucího odboru. Při reorganizaci resortu ČÚZK v roce 2004
přešel do územního pracoviště Zeměměřického úřadu jako vedoucí oddělení
sběru dat ZABAGED. V roce 2006 přesídlil do Zeměměřického úřadu v Praze, kde
byl v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru zástupcem vedoucího archivu
a archivářem. Pořádal příležitostné výstavy z archivních sbírek, vedl exkurze
studentů, popularizoval staré mapy na seminářích i v tisku. V roce 2021 byl
jmenován čestným členem České kartografické společnosti, a to za významný
přínos v oblasti popularizace historické kartografie.
Společensky se trvale angažoval i v místě bydliště – Hradci nad Moravicí. Byl
zastupitelem, pracoval jako neuvolněný ředitel Městského muzea v Hradci nad Moravicí, historickou kartografii vyučoval jako externí pedagog na Slezské univerzitě
v Opavě a později i na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Odešel význačný odborník a v neposlední řadě významný autor i lektor
článků časopisu GaKO.
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Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁŘE
(leden, únor, březen)

Výročí 50 let:
Ing. Bc. Martin Fiala
Mgr. Miroslava Lavičková
Ing. Hana Stryalová
Výročie 60 rokov:
Ing. Marián Bulla
Ing. Jana Pekarská
Ing. Karel Večeře (osobní zpráva v GaKO, 2022, č. 2, s. 51)
Výročí 65 let:
doc. Ing. Václav Čada, CSc.
Ing. Jaroslav Kostka
plk. v. v. Ing. Jaroslav Piroh, PhD.
Výročí 70 let:
Ing. Miroslav Haša
Ing. arch. Jelena Hudcovská, PhD. (osobná správa v GaKO, 2022, č. 2, s. 51)
Ing. Alžbeta Strižincová

Výročí 75 let:
Ing. František Dohnal
doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD.
Výročí 80 let:
Ing. Marie Burianová
Ing. Marta Jarábková
Ing. Helena Krejsová
Ing. Juraj Palčík, PhD.
Výročí 85 let:
doc. Ing. Eduard Kubečka, CSc.
Výročí 90 let:
prof. Ing. Zbyněk Maršík, DrSc. (osobní zpráva v GaKO, 2022, č. 2, s. 50)
doc. Ing. Vladimír Radouch, CSc.
B l a h o p ře j e m e !
Z ďalších výročí pripomíname:
Ing. Mikuláš Bajkay (90 rokov od narodenia)
Ing. Bedřich Bartík (110 let od narození)
Ing. Jozef Blunár (110 rokov od narodenia)
Ing. Alois Buršík (110 let od narození)
prof. Ing. Dr.h.c. Eduard Doležal (160 let od narození)
Ing. Vladimír Houda (90 let od narození)
Ing. Ladislav Hrabáček (75 let od narození)
Ing. František Hreus (110 rokov od narodenia)
Ing. Pavel Hrdlička (85 let od narození)
Ing. Emil Karol Kautský – Kostrzeva (95 rokov od narodenia)
Ing. Albert Kelemen (100 rokov od narodenia)
Gabriel Kováč-Martiny (240 rokov od narodenia)
Ing. Pavol Kráľ (80 rokov od narodenia)
Ing. Andrej Margicin, PhD. (85 rokov od narodenia)
doc. Ing. Vladimír Kraus, CSc. (95 let od narození)
Gerhard Mercator (Gerard de Cremere; Gerhard De Kremer) (510 let od narození)
Ing. Vladimír Pícka (110 let od narození)
Ing. Dr. Josef Růžička (135 let od narození)
prof. Ing. Jan Schenk, CSc. (85 let od narození)
Ing. Dr. RNDr. Karel Svoboda (110 let od narození)
Ing. Michal Šalapa (95 rokov od narodenia)
František Weiss (305 rokov od narodenia)
JUDr. Ervín Žemla (95 rokov od narodenia)
Fotogrametrický ústav pre Slovensko v Bratislave (FOTUS) (75 rokov od
zriadenia)
Geodetický ústav v Bratislave (GÚ) (65 rokov od zriadenia)
Kartografický a reprodukčný ústav v Modre-Harmónii (65 rokov od zriadenia)
III. valné zhromaždenie Medzinárodnej geodetickej a geofyzikálnej únie
v Prahe (MMGÚ) (95 rokov od konania)
I. rád Česko – slovenskej jednotnej nivelačnej siete (ČSJNS) (65 rokov od
zapojenia)
Poznámka: Podrobné informace o výročích naleznete na internetové stránce
https://egako.eu/kalendar/.
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