
  

 
 

 
 

Strana 1 

Číslo jednací: TACR/1224-12/2017   
Projektová příprava: TIRXCUZK918 

 

Protokol ke konzultaci k možnostem řešení výzkumné 

potřeby  

 

Zadavatel: ČR – Technologická agentura České republiky 

Sídlem: Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6 

Zastoupený: Margitou Pištorovou, ředitelkou Sekce realizace resortních potřeb, TA ČR 

IČ: 72050365 

  

ID projektu: TIRXCUZK918 

Název projektu: Vývoj technologie pro automatizaci tvorby bezešvé a georeferencované 

originální mapy stabilního katastru z let 1826-1843 a prováděcího software 

Druh řízení: Prozatím nestanoveno 

Resort / KU ČÚZK / Martin Buchlovský 

  

Datum konzultace: 04. 07. 2019 od 09:00 

Místo konzultace: Technologická agentura ČR, Evropská 1692/37, Praha 6 

 

Prezence přítomných byla pořízena samostatně. Účastníci konzultace jsou zde uváděni pouze 

zástupnými symboly.   

 Náplň jednání 

Náplní jednání byla konzultace k možnostem řešení výzkumné potřeby v souladu s § 33 „ZZVZ“.  

Zástupci zadavatele zjišťovali kvalitativní měřítka předmětu připravované veřejné zakázky.  

Při prezentaci projektového rámce byly představeny zadavatelem uvažované kvalifikace: ANO 

Při prezentaci projektového rámce byly konzultovány možné přímé náklady budoucího projektu: NE 
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 Průběh jednání 

Projektový manažer přivítal přítomné a představil průběh předběžné tržní konzultace.  

Zástupce resortu seznámil přítomné s výzkumným záměrem resortu, zejména s cíli výzkumné potřeby, 

požadovanými výsledky a důvody, proč resort danou problematiku chce zkoumat. 

Expert představil pracovní verzi projektového rámce. Popsal očekávaný obsah navržených výsledků a 

uvažovaný harmonogram přírůstku výsledků. 

Společná prezentace experta a resortu je přílohou tohoto zápisu. 

 

Účastník 01 vznesl dotaz na přepokládané požadavky, kterou jsou dle něj nutné specifikovat pro 

realizaci projektu. V rámci formátu skenování jednotlivých mapových listů doporučuje minimální 

kvalitu TIF 600 DPI. 

Účastník 02 se dotazoval na fyzickou velikost nomenklatury na mapě?  

KU: V průměru se jedná o cca 12 cm. Délka/velikost nomenklatury na mapě je odlišná podle délky jména 

obce/města, u některých je font písma zvětšen.  

Účastník 03 Pro jednotnou představu projektu je také nutno jasně detekovat linie mapy. 

Účastník 02 se dotázal na představu resortu o počtu pixelů mapy apod. 

KU: V tuto chvíli v rámci tohoto projektu ani tak nejde o konkrétní přesnost, jako spíše o to, aby byla 

mapa funkční tak, aby navazovali jednotlivé mapové listy. Preferencí jsou případné překryvy nežli to, 

aby se nedokrývala.  

Účastník 01 opětovně vznesl dotaz na předpokládané požadavky / kritéria projektu ve smyslu, jaká by 

měla být kvalita vstupních dat – DPI, barevná hloubka (24 bit) s barevným profilem, kvalita polohové 

přesnosti (odchylky apod.) Dále je dle něj důležité se domluvit na požadavcích na kvalitu, které budou 

stanoveny – např. parametry přesnosti – aby přesnost byla v řádech několika desetin milimetru. 

Přesnost georeferencí do půl milimetru se střední chybou do půl milimetru. – dále je také rozdíl u mapy 

s rámem a u mapy bez rámu. 

Účastník 02 doporučuje největší možnou přesnost mapy např. z důvodu soudních sporů, kde se mohou 

mapy využívat apod. – nejedná se pouze o nevyužívané archiválie. Dále doporučuje jasně definovat 

maximální parametry pro kvalitu lokalizace. Zásadní je testování kvality souvislého zobrazení. Bude 

záležet na rozsahu vzorků, který se má testovat. Jasně stanovit platformu pro software / aplikaci. 

Nadefinovat kvalitní naskenování, nadefinovat proces georeferencování a vytvoření mapy a vytvořit 

základ pro další procesy, které se s mapou budou dělat.  

Účastník 03 navrhuje do databáze přidat také vyříznuté rastrové obrázky pro rychlou kontrolu. V tuto 

chvíli podle něj není možné odhadnout časovou náročnost projektu, neboť ta je závislá na míře 

požadované automatizace. Výsledek Nmet (specializovaná mapa) doporučuje obměnit výsledkem Ztech 

(ověřená technologie) a výsledek R (software) ponechat. Je důležité jasně nadefinovat, co konkrétně má 
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software umět a to, jak to má dělat vyplyne ze samotné ověřené technologie. Doporučuje nepatrně 

navýšit hodiny u jednotlivých činností. Dále vznesl dotaz na to, jak se bude ověřovat přesnost. Na závěr 

ještě upozornil na skutečnost, že bude nutné vytvořit tzv. trénovací množiny. V blízké budoucnosti se 

nedostaneme do stavu, kdy by fungovala 100 % automatizace, manuální korektury budou nutné vždy – 

s tím spojenou otázkou je ale, jaká má být procentuální spolehlivost softwaru. Software by mohl být 

modulární, aby bylo možné jej případně dále využívat, pouze obměnit moduly. 

Účastník 04 opět zmínil nutnost jasně definovat parametry projektu a následné hledat specifikace 

k výsledku. 

Jeden z účastníků doplnil do diskuze, že v rámci uvažovaných kvalifikací by bylo vhodné lépe 

specifikovat praxi u člena výzkumného týmu programátora a vývojáře softwaru / aplikace – konkrétně 

část praxe s daným programovacím prostředí. Dále neměl žádný z účastníků konzultace připomínky 

k uvažované kvalifikaci. 

 Závěr 

Jako klíčové je spatřováno specifikovat konkrétní kritéria / požadavky projektu (např. DPI, barevná 

hloubka, polohová přesnost apod. Dále zvážit případné navýšení hodinových alokací. Dále také zvážit, 

zda nejde o ambicióznější projekt ve smyslu softwaru, který se bude samostatně učit atd. Kvalifikační 

požadavky ponechat beze změny, až na kvalifikaci programátora, který by měl mít jasněji definovanou 

praxi v softwarovém prostředí (konkrétnější). 

ZOG: Cílem vývoje technologie pro automatizaci tvorby bezešvé a georeferencované originální mapy 

stabilního katastru z let 1826-1843 není, ani nemůže být, vyvinout technologií, kterou by bylo dosaženo, 

jak uvedl Účastník 02, „nejvyšší možné přesnosti mapy např. z důvodu soudních sporů, kde se mohou 

mapy využívat apod.“. Při posuzování reálnosti takových ambicí si je třeba uvědomit, že se jedná (byť 

jistě o obdivuhodné) dílo vytvořené již před téměř 200 lety tehdy dostupnou měřickou a zobrazovací 

technikou. V případě řešení soudních sporů, kde výjimečně může být originální mapa stabilního 

katastru cenným důkazem, je třeba tuto mapu (zájmové území) georeferencovat individuálně s využitím 

měření v terénu. Postupy při řešení styku mapových listů a georeferencování mapy by však měly být 

z pohledu výsledné přesnosti bezešvé mapy v porovnání s podkladem co nejoptimálnější.  

 

 Výsledek konzultace 

Zadavatel přednesl záměr zadání veřejné zakázky v souladu se zpracovanou pracovní verzí 

projektového rámce.  

Dle výsledků diskuse se zadavatel pokusí zohlednit připomínky a zjištěné poznatky v připravované 

veřejné zakázce. V rámci diskuse byly diskutovány zadavatelem uvažované kvalifikace. V rámci diskuse 

nebyly konzultovány možné přímé náklady budoucího projektu 
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Přílohy: 

Prezentace resortu + experta 

 

  


