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           Příloha č. 5
   

 
 

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ 
Pod sídlištěm 9/1800 

182 11 Praha 8 – Kobylisy 
 
 

V Praze dne 10.9.2009 
 
 
 

Cestovní zpráva 
ze zahrani ční služební cesty do Francie 

 
 
 
 
1. Úvodní informace  
 
a) Vysílající subjekt:    Český úřad zeměměřický a katastrální 
 
 
 
b) Termín a místo pracovní cesty:     31. 8. – 4. 9. 2009, Paříž, Francie 
 
 
c) Přesné znění názvu akce:             ISPRS Workshop Laserscanning 2009  
 
 
 
d) Účastníci cesty:             Ing. Karel Brázdil, CSc., vedoucí odboru                             
 
              Mgr. Petr Dušánek, vědeckovýzkumný pracovník 
 
 
e) Datum zpracování zprávy: 10. 9. 2009 
 
 
f) Cestovní zprávu schválil dne    ………………………… 

    předseda ČÚZK 
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2.  Časový p řehled pracovní cesty  
 
      31. 8. 2009   doprava do Paříže, ubytování, příprava na jednání 
 1. 9. – 4. 9. 2009  účast na konferenci a workshopech ISPRS a CMRT 
 4. 9. 2009   odlet do Prahy 
 
 
3. Program - projednávané otázky  

 
Konference a workshop ISPRS Laserscanning 2009 a CMRT 2009 byla zaměřena na 
technologie digitální fotogrammetrie, analýzy obrazových dat a zpracování výškopisných 
informací získaných metodami laserového skenování. 
 
Cílem konference bylo prezentovat nejmodernější prostředky, technologie a metody 
zpracování geografických informací s využitím technologií pozemního a leteckého 
laserového skenování (LLS). 
 
V rámci konference byly prezentovány vědeckovýzkumné projekty a aktivity univerzit 
a vědeckovýzkumných organizací z řady států. V rámci workshopů byly prezentovány 
reálné technologie zpracování dat s využitím nejnovějších poznatků vědy a výzkumu.  
 
Program konference a workshopů je uveden v příloze č. 1 tohoto zápisu, Poskytuje 
komplexní přehled o prezentovaných a projednávaných problémech. 

 
 
4. Průběh pracovní cesty – obsah zajímavých p říspěvků; osoby, se kterými bylo 

jednáno  
 
Konference byla zahájena panem L. Polidori, prezidentem SFPT a panem M. Pierrot-
Deseilligny, IGN. Ve svých vystoupeních zvýraznili trendy a možnosti rozvoje národních 
geografických infrastruktur včetně rozvoje výškopisných databází vysokého rozlišení 
a přesnosti (High Resolution Elevation and Elevation Surface Model). 
 
Následně konference probíhala podle stanoveného programu. Mezi nejzajímavější 
vystoupení patřily: 
 
Detection of Crubstones in Airborne Laser Scanning data. G. Vosselman, L. Zhou 

 
Detekce obrubník ů z dat leteckého laserového skenování. 

 
Husté mračno bodů z LLS (o více než 15 b/m2) umožňuje detekci objektů, jako jsou 
budovy, mosty, výškové překážky, ale i okraje silnic a chodníků. Prezentovány byly 
algoritmy automatizované detekce chodníků v městské zástavbě. Metoda představená 
v tomto příspěvku vykazovala velmi vysokou spolehlivost detekce okrajů silnic, i když při 
následné vektorizaci dochází k drobnému posunu v místech s vysokou křivostí. 

 
Investigating ALS Strip adjustment wisouth usage of  GNSS/IMU trajectory data. C. 
Ressl, G. Mandelburger, N. Pfeifer 

 
Hledání zp ůsobů pro spojení pás ů leteckého laserového skenování bez použití 
trajektorií zam ěřených pomocí GNSS/IMU. 

 
Příspěvek se zabýval možností přesného spojení měřických LLS pásů bez použití 
přesného určení pozice skeneru pomocí GNSS/IMU dat. Ačkoliv projekt leteckého 
laserového skenování ČR bude tato data mít k dispozici, lze obdobné metody (detekce 
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ploch a hran) využít ke zpřesnění chyb způsobených nedokonalým měřením GNSS/IMU. 
Obdobné metody využívá i software RiProcess, který bude využíván při mapování 
výškopisu ČR. 

 
Integration of Full-Waveform Information into the A irborne Laser Scanning 
Filtering Process. Y. Lin, J. Mills 

 
Integrace Full-Waveform informace do procesu filtra ce LLS dat. 

 
Současné algoritmy využívají k filtraci LLS dat (rozdělení bodů na terénní a neterénní) 
pouze geometrickou informaci. Tento příspěvek představoval možnosti zpřesnění filtrace 
pomocí integrace dalších informací (intenzita odrazu, šířka návratové vlny, číslo odrazu, 
atd.) do procesu filtrace.  
 
Seznam všech příspěvků je uveden v příloze č. 2 tohoto zápisu. 
 
 

 
5. Technická dokumentace – p řiložit nebo odkaz, kde je k nalezení  
  

Jednotlivé příspěvky jsou uloženy na CD a publikovány ve sborníku z konference. 
Materiály jsou uloženy u Ing. Brázdila a u Mgr. Dušánka, zeměměřický odbor Pardubice 
(karel.brazdil@cuzk.cz; petr.dusanek@cuzk.cz).  

 
 
6. Závěr z cesty a doporu čení k využití poznatk ů 
 

Účast na konferenci byla významná zejména z hlediska získání poznatků a zkušeností při 
zpracování dat LLS od specialistů ze zemí, kde je prováděno nové mapování výškopisu 
metodou LLS a umožnění odborných diskusí směřujících ke konfrontaci zámyslu nového 
mapování výškopisu České republiky.   
 
Závěry: 
 
1) Informovat o nejzajímavějších metodách a postupech řešitelský tým pro přípravu 

nového mapování výškopisu České republiky. 
Zajistí: Mgr. Petr Dušánek 

2) Rozmnožit a rozeslat CD s přednáškami na UK, ZČU, ČVUT a UO 
Zajistí: Ing. Karel Brázdil, CSc. 

3) Zajistit účast na příští konferenci ISPRS a CMRT 
Zajistí: Ing. Karel Brázdil, CSc. 

 
      Z jednání nevyplývají žádné závazky pro vedoucí představitele resortu ani ZÚ. 
 
 
Zpracoval: Ing. Karel Brázdil, CSc. 
 
Vyjádření vedoucího zaměstnance: 
 
Se zprávou a navrženými závěry souhlasím. 
 
        Ing. Jiří Černohorský 
       
                                                       reditel 
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