VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, v.v.i.

Cestovní zpráva ze zahraniční pracovní cesty
do Lvova na mezinárodní konferenci v geoinformatice ve
dnech 13.06.- 15.06.2013

1. Úvodní informace
a)

Organizace vysílající pracovníka VÚGTK

b)

Termín a místo pracovní cesty 11.06.-16.06.2013 v Lvově, Ukrajina
přesné znění názvu akce: CADASTRE, PHOTOGRAMMETRY, GEOINFORMATICS
- MODERN TECHNOLOGIES AND DEVELOPMENT PERSPECTIVES

c)

Úkoly:
1. Účast na konferenci a přednesení příspěvku s názvem „Интеграция картографических
произведений в одну информационную систему“
2. Seznámení se s automatizovanou tvorbou geometrických plánů na Ukrajině a zhodnocení datových
podkladů vhodných pro zpracování systémem GEOPLAN
3. Jednání o možnosti uplatnění produktu GEOPLAN v podmínkách Ukrajiny. Obchodní jednání se
zástupci pozemkových úprav a pozemkové evidence.
4. Seznámení se s možnostmi spolupráce na tvorbě digitálních map měst.

d) Počet výtisků cestovní zprávy (rozdělovník)1 x krát: VÚGTK

e) Účastníci cesty : Ing. Karel Raděj, CSc., Ing. Jiří Drozda, Ing. Milan Kocáb, MBA

f) Datum zpracování zprávy 4.06.2013
g) Schválení cestovní zprávy
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2. Časový přehled cesty ( služební auto)
11.06.2013 – odjezd z Prahy (Zdiby) do Bešenové (Slovensko)
12.06.2013 - odjezd z Bešenové do Lvova – ubytování
13. – 14.06.2013 Účast na konferenci podle programu
15.06.2013 – odjezd na Slovensko (Bardějov)
16.06.2013 - odjezd do Prahy (Zdiby)

3. Program - projednávané otázky
A) Účast delegace (ČR) na plenárním zasedání konference „CADASTRE,
PHOTOGRAMMETRY, GEOINFORMATICS - MODERN TECHNOLOGIES AND
DEVELOPMENT PERSPECTIVES” byla velmi aktivní. Člen předsednictva plenárního zasedání
byl i ředitel VÚGTK Ing. Raděj, který vystoupil s projevem o vzájemné spolupráci ve vědě a
výzkumu. Také Prof. Dorožinský ocenil ve svém projevu dlouhodobou spolupráci mezi Národní
Universitou “Lviv Polytechnic” a VÚGTK již od roku 1996. Mezinárodní konference byla určena k
výročí 50-ti let departementu fotogrammetrie a geoinformatiky na universitě. Ing. Raděj předal na
plénu vedoucímu katedry Prof. Dorožinskému upom ínkový dar. Vedoucí české delegace
Ing. Karel Raděj, CSc., ředitel VÚGTK obdržel diplom za dlouhodobou spolupráci s univerzitou.

B) V sekci fotogrammetrie, dálkový průzkum a geoinformace byl přednesen příspěvek autorů
Kocáb,Raděj s názvem “Интеграция картографических произведений в одну
информационную систему“. Přednáška byla přijata se zájmem a vedla k odborné diskuzi.
názorů.
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C) Byla vedena jednání na katedře geoinformatiky o možnostech společného vývoje nového SW
nástroje pro digitální zpracování geometrických plánů. Současný systém zpracování je převážně
veden tradičními metodami grafického zpracování na papír a státní souřadnicový systém není povinný
a proto převážná část geometrických plánů je vytvářena v místním souřadnicovém systému.
D) Zástupce firmy ze zakarpatského státního centra „ ZAKARPATGEODEZCENTR“ byli seznámeni
s novým systémem VÚGTK s názvem GeoPlan pro digitální on-line zpracování dat z terénu pro
tvorbu geometrického plánu. Nové digitální metody jsou vzhledem k ceně geometrických plánů zatím
příliš drahé a náklady na SW jsou proto zatím nevyužity
E) Jednání o digitální mapě měst byla velmi zajímavá a pro naši stranu poučná. Ve městě Lvov jsou
pokusy o zobrazení města ve 3D jednotkách a také debata o struktuře dat digitální mapy města byla
velmi zajímavá. Na katedře geoinformatiky university bylo dohodnuto se o této problematice dále
vzájemně informovat. VÚGTK zašle návrh datové struktury připravovaný pro experiment v ČR (k.ú.
Zdiby) na katedru geoinformatiky ve Lvově, která tyto práce také provádí. Pokud budou technologie a
struktura dat podobná má produkt VÚGTK (GeoPlan) naději se na ukrajinském trhu uplatnit.

4. Další projednávané otázky
Z dalších projednávaných problematik byl návrh Prof. Dorožinského, aby se VÚGTK účastnil na
současně zpracovávaném projektu v rámci sedmého rámcového programu EU v oblasti
geoinformatiky a katastru.
Dále byla projednána účast delegace VÚGTK na tradiční společné konferenci o geodezii,
geoinformatice a katastru v Aluště na Krymu.
S Ukrajinskými partnery byla dále projednána možnost partnerství v projektu FP7 - People - Marie
Curie International Incomming Fellowship (IIF) vysláním 2 - 3 doktorandů k dlouhodobé stáži ve
VÚGTK, v.v.i. . Ukrajinská strana zašle VÚGTK dopis o záměru vyslat doktorandy do VÚGTK a ten
poskytne možné náměty ke zpracování projektu. VÚGTK přislíbil také technickou pomoc při
zpracování a podání projektu. Termín pro podání projektových žádostí je 14. srpna 2013.

5. Průběh pracovní cesty
Pracovní cesta byla dobře organizována ze strany VÚGTK a během cesty nebylo třeba
nijak improvizovat a zařizovat další nezbytné věci. Ubytování a doprava byla bez
problémů.

4. Technická dokumentace - přiložit nebo odkaz, kde lze nalézti
Zpracování přednášek a jejich dokumentace je uložena u řešitele projektu číslo:
TA02011056 s názvem „Vývoj nových technologií pro účely zeměměřictví a
katastru“ , který je řešen s finanční podporou TA ČR.
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5. Závěry z cesty a doporučení na využití poznatků
Všechny úkoly byly splněny, cesta měla významný pozitivní dopad na řešení úkolu –
TA02011056 a dílčí výsledky řešení projektu byly předmětem jednání na případný nákup
technologie i SW.

6. Seznam příloh
Č.1 „ Program“

Zprávu zpracoval: dne 18.06.2013
Ing. Milan Kocáb, MBA,
Ing. Karel Raděj,CSc.
Ing. Jiří Drozda
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Příloha č.1
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