
Téma zpracování odborn˘ch GIS dat v podrob-

nostech zamûfiení jednotliv˘ch objektÛ 1:200 – 

– 1:25, jímÏ se zab˘vá tento ãlánek, vychází

z aktuálních praktick˘ch potfieb oborového pa-

mátkového geografického informaãního systé-

mu (dále jen PaGIS; dostupn˘ na http://gis.

up.npu.cz/), kter˘ je jednou ze základních ãás-

tí Integrovaného informaãního systému památ-

kové péãe (dále jen IISPP; dostupn˘ na https:

//iispp.npu.cz).

GIS ãást IISPP, budovaného od roku 2007,

má v rámci IISPP specifickou úlohu ve zpÛso-

bu, jak˘m zaji‰Èuje prostorovou identifikaci

pro dal‰í ãásti systému. Prostorové identifiká-

tory IISPP (definiãní a návrhové, tzv. pfiírÛstko-

vé body objektÛ a jejich ãástí nebo definiãní

body a polygonová vymezení lokalit) jsou vyuÏí-

vány i pro generování tematick˘ch map, kdy

na prostorovû identifikaãní prvky jsou navázá-

ny tabulky podchycující základní hodnoty po-

tfiebné pro vygenerování legend. Tento zpÛsob

je v˘hodn˘ i pro nejrÛznûj‰í evidence (bodová

identifikace kulturních památek, památky ve

správû NPÚ…).

Vlastní odborná prostorová data jsou zpraco-

vávána a ukládána v podrobnostech stfiedních

(archeologická data) a velk˘ch mûfiítek (prosto-

rová vymezení entit evidovan˘ch v ÚSKP a dal-

‰ích zájmov˘ch objektÛ a území). Znamená to,

Ïe podrobnost zpracování nepfiekraãuje mûfiít-

ka katastrálních map (1:2 880 – 1:1 000),

které jsou logick˘m základním polohopisn˘m

podkladem pro zpracování bodové i prostoro-

vé identifikace entit evidovan˘ch v ÚSKP a zá-

kladních tematick˘ch anal˘z území a sídel.

K nim patfií vedle specifick˘ch oborov˘ch map,

jak˘mi jsou tzv. legislativní mapy (mapové pfií-

lohy prohlá‰en˘ch památkov˘ch rezervací

a zón) nebo plány ochrany, i stavebnû-historic-

ké prÛzkumy sídel a území, pro nûÏ je moÏno

generovat fiadu tematick˘ch anal˘z (stavebnû-

-historick˘ v˘voj, porovnání stávajícího stavu

se stavem zachycen˘m císafisk˘mi otisky sta-

bilního katastru), architektonické a urbanistic-

ké hodnocení vypl˘vající z v˘sledkÛ SHP).1

Pfii budování PaGIS od poãátku usilujeme

o dodrÏování nûkolik základních principÛ:

– Datové sady odborn˘ch prostorov˘ch dat jsou

vytváfieny jako beze‰vé v rámci území celé âR.

– Prostorové prvky zpracované v rÛzn˘ch po-

drobnostech jsou vzájemnû propojitelné pomo-

cí prostorov˘ch identifikátorÛ. 

– Prostorov˘ prvek v pfiíslu‰ném mûfiítku vytvá-

fiíme pouze jednou a ve‰keré potfiebné tematic-

ké mapy jsou generovány z hodnot uloÏen˘ch

v jeho atributov˘ch tabulkách nebo v tabulkách

relaãnû s prvkem provázan˘ch pomocí prosto-

rov˘ch identifikátorÛ.

Tyto principy byly rozhodující i pfii zakládání

nov˘ch datov˘ch sad, v nichÏ mají b˘t ukládána

prostorová data ve vût‰ích podrobnostech, od-

povídajících zamûfiení jednotliv˘ch objektÛ v mû-

fiítkách 1:200 – 1:25. Díky nim bude moÏno

zpfiístupnit vedle zamûfiení objektÛ i prostorová

data stavebnû-historick˘ch prÛzkumÛ a vytvofiit

efektivnûj‰í nástroje pro správu objektÛ.

Pro tu nyní v rámci NPÚ existuje na jedné

stranû Metodick˘ pokyn generální fieditelky 

ã. IV/2013/NPÚ ke zpracování pasportu pa-

mátkov˘ch objektÛ, kter˘ v podstatû pouze

definuje závaznou osnovu textu pasportu, na

stranû druhé pak ambiciózní návrh elektronic-
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Zuzana SYROVÁ, Jifií SYROV¯

AN O TA C E :  âlánek se zab˘vá problematikou zpracování odborn˘ch GIS dat v podrobnostech zamûfiení jednotliv˘ch objektÛ
1:200 – 1:25 pro potfieby stavebnû-historického prÛzkumu a správy objektÛ. Vûnuje se moÏnostem vytvofiení datového modelu
pro 2D, 2,5 D a 3D GIS pro tyto úãely.

� Poznámky

1 Touto problematikou jsme se podrobnûji zab˘vali i na

stránkách ZPP napfi. v ãlánku SYROVÁ, Zuzana; SYROV ,̄

Jifií. Stavebnû-historick˘ prÛzkum sídla a jeho zpracování

v Geografickém informaãním systému. Zprávy památkové

péãe. 2010, roã. 70, ã. 2, s. 137–140. ISSN 1210-5538.

Obr. 1. Lysovice (okres Vy‰kov); prÛmût georeferencovan˘ch

pÛdorysÛ usedlostí ze zamûfiení tzv. Kurialova archivu do

katastrální mapy po jejich vloÏení do beze‰vého rastrového

katalogu centrální geodatabáze.
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kého pasportu zpfiístupnûné památky,2 kter˘

poãítá i s 3D dokumentací v souborovém ulo-

Ïení ve formátu geodatabáze, pro niÏ byl auto-

ry metodiky navrÏen i datov˘ model.

Pokud se po pfiíkladech správy budov roz-

hlédneme i mimo oblast památkové péãe, za-

sluhuje pozornost praxí provûfien˘ komplexní

systém pro facility management Masarykovy

univerzity (dále jen MU) v Brnû, kter˘ se zab˘vá

správou budov vãetnû jejich technologického

vybavení.3 Grafickou ãást digitálního stavební-

ho pasportu MU tvofií v˘kresová stavební doku-

mentace uloÏená ve formû vektorov˘ch dat

v geodatabázi, coÏ umoÏÀuje efektivnû udrÏo-

vat a spravovat v˘kresovou dokumentaci a pra-

covat s grafickou reprezentací budov a míst-

ností jako s geografick˘mi daty. Na rozdíl od

návrhu metodiky elektronického pasportu zpfií-

stupnûné památky jsou tato data uloÏena jako

beze‰vá. V atributové ãásti pasportu jsou udr-

Ïována popisná data budov a místností a navíc

i informace potfiebné pro tvorbu 3D, resp.

2,5D modelÛ budov. Systém je zaloÏen na de-

kompozici budovy na základní elementy, jimiÏ

jsou stavební konstrukce, otvory ve stavebních

konstrukcích a v˘plnû otvorÛ. Inspirativní pro

nás mohou b˘t rovnûÏ metodika a standardy

pro tvorbu dokumentace odevzdávané v rámci

v˘stavby nebo rekonstrukce budov MU.

I zamûfiení budov a objektÛ, které jsou pfied-

mûtem zájmu památkové péãe a anal˘z typu

stavebnû-historického prÛzkumu, jsou totiÏ pri-

márnû zpracovávána pomocí nástrojÛ CAD.4

Specializované CAD systémy sice umoÏÀují 

vytváfiet 3D modely (povrchové i objemové)

a informaãní systémy o budovách BIM (Buil-

ding Information Model), vedou v‰ak logicky

k souborovému ukládání. 

PoÏadavek pfievodu vrstev CAD v˘kresu do

beze‰v˘ch GIS datov˘ch sad zákonitû vede

k nutnosti stanovit základní standardy pro

strukturu CAD zamûfiení, které umoÏní jedno-

znaãn˘ v˘bûr prvkÛ odpovídající v˘slednému

GIS modelu. Nezbytné je i stanovení poÏadavkÛ

na technickou kvalitu dat související s potfiebou

vytváfiet z nich v GIS polygony a uzavfiené linie

s topologicky ãist˘mi prostorov˘mi vazbami.

Geografické informaãní systémy obecnû ma-

jí totiÏ oproti CAD systémÛm nûkteré dÛleÏité

vlastnosti. Oddûlují zpÛsob uloÏení dat a jejich

grafickou prezentaci. UmoÏÀují databázové

uloÏení prostorov˘ch dat se v‰emi v˘hodami,

které to pfiiná‰í pro efektivní správu rozsáhl˘ch

systémÛ. Tím, Ïe pracují s topologií (prostoro-

v˘mi vztahy mezi prvky reálného svûta repre-

zentovan˘mi body, liniemi a polygony), umoÏ-

Àují i prostorové anal˘zy dat. Matematická

sloÏitost v˘poãtu prostorov˘ch vztahÛ mezi prv-

ky sloÏitûj‰ími neÏ 2D polygony (mnohoúhelní-

ky), tedy 3D polyhedrony (mnohostûny), v‰ak

doposud v praktickém pouÏití omezuje GIS na

2D fie‰ení. I kdyÏ je 3D GIS na rozdíl od 3D mo-

delování, které bychom s ním nemûli zamûÀo-

vat, hudbou víceménû daleké budoucnosti, ne-

znamená to, Ïe by GIS neumoÏÀoval práci

s tfietím, v˘‰kov˘m rozmûrem prostorov˘ch dat.

V tzv. 2,5D GIS popisem jednotliv˘ch 2D prvkÛ

atributy relativní v˘‰ky dosáhneme toho, Ïe

z pofiízen˘ch dat lze jednodu‰e vytváfiet 3D mo-

dely budov. 

Pfii snaze o vytváfiení prostorovû rozlehl˘ch

beze‰v˘ch datov˘ch sad a rÛznorodosti dato-

v˘ch zdrojÛ, které chceme zaãlenit, je dále dÛ-

leÏitá míra abstrakce, kterou zvolíme.

Do systému bychom mûli dokázat zaãlenit

jak zamûfiení analogová (tedy klasické papíro-

vé plány), tak digitální od liniov˘ch 2D v˘kresÛ

po 3D objemové modely. 

Primárními daty, která se nabízejí k zaãlenû-

ní do beze‰v˘ch datov˘ch sad, jsou pfiirozenû

pÛdorysy. Podobnû jako na‰i pfiedchÛdci

v analogov˘ch podrobn˘ch zamûfieních více

sousedících objektÛ naráÏíme pfiirozenû na

otázku volby absolutních nebo relativních v˘-

‰ek. GIS nám umoÏÀuje pfii minimalizaci poãtu

vrstev dle podlaÏí a souãasném zápisu relativ-

ních v˘‰ek do atributÛ prvkÛ zobrazit obojí.

MÛÏeme vytvofiit a souvisle zobrazit vrstvu pÛ-

dorysÛ napfi. prvních nadzemních podlaÏí

a vedle toho definovat podmínky pro zobrazení

vrstev dle absolutní v˘‰kové úrovnû pÛdorys-

ného fiezu. Z dÛvodu bezproblémového a jed-

noduchého zobrazení obûma zpÛsoby definu-

jeme úrovnû podlaÏí nikoliv jako samostatné

tfiídy prvkÛ, ale pouze jako subtypy v rámci jed-

notliv˘ch tfiíd prvkÛ.

Pro tu ãást zamûfiení, kterou máme k dispo-

zici jako analogovou, se nabízí moÏnost geore-

ferencování naskenovan˘ch pÛdorysÛ (tj. pfiifia-

zení geografick˘ch soufiadnic rastrové datové

sadû). 

V pfiípadû rastrov˘ch podkladÛ pro úãely

SHP nebo správy objektÛ by následnû mûla

postaãovat vektorizace s cílem vytvofiení zá-

kladních polygonov˘ch a liniov˘ch prvkÛ, jak

se jim podrobnûji dále vûnujeme v popisu da-

tového modelu. Tyto prvky mohou b˘t doãas-

nû nahrazeny prostorovû identifikaãními prv-
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2 BEZDùK, Ladislav; BOBEK, Karel; BUR·ÍK, Dalibor;

JEDLIâKA, Karel. Metodika pro elektronick˘ pasport pa-

mátky. Praha : Národní památkov˘ ústav, 2011. ISBN

978-80-87104-87-3.

3 GLOS, Petr; KROUTIL, Petr; VYTRHLÍK, Martin; HANU·O-

VÁ, Jitka; MIKSTEIN, David; BLAÎEK, Petr. 2D a 3D mapy

za pouÏití stavebního a technologického pasportu [online].

Brno : MU, 2010. Certifikovaná metodika [cit. 8. prosince

2014]. Dostupná na WWW: https://gisweb.muni.cz/Pa-

spor t/,%20http://gisweb.muni.cz/TechnologickyPa-

sport/,%20http://gisweb.muni.cz/export/.

4 Computer-aided design, ãesky poãítaãem podporované

projektování.

Obr. 2. Bodová evidence zamûfiení a stavebnû-historick˘ch

prÛzkumÛ objektÛ nad polohopisem základní mapy âR

z vefiejn˘ch mapov˘ch sluÏeb âÚZK (WMS – ZM 10 

© âÚZK). Pro bodové vyznaãení objektÛ jsou vyuÏity pro-

storové identifikátory IISPP (definiãní body objektu pa-

GIS).

2
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ky, na nûÏ lze v rámci IISPP snadno navázat ta-

belární data nebo dokumentaci.

Co se t˘ãe digitálnû zpracovan˘ch dat zamû-

fiení a SHP, provûfiovali jsme je na vzorcích dat

SHP poskytnut˘ch ãleny SdruÏení pro SHP

a uceleného souboru SHP starobyl˘ch vesnic-

k˘ch staveb z okolí Litomy‰le a Vysokého M˘ta,

zpracovaného v rámci projektu Spoleãnosti pro

obnovu vesnice a malého mûsta (SOVAMM).5

V rámci návrhu datového modelu byla data

nejprve importována do lokální souborové ge-

odatabáze, datové sady An_Zamer, z níÏ byla

následnû pfievedena do centrální geodatabáze

NPÚ. 

Datová sada obsahuje tfiídy prvkÛ: 

– Pudorys_L – liniové prvky zamûfiení, 

– Pudorys_P – polygonové prvky zamûfiení,

– Pudorys_B – bodové prvky zamûfiení,

– Zn_sonda_B – místa sond a odbûru vzorkÛ

(u fie‰en˘ch objektÛ pro úãely dendrologické-

ho rozboru),

– Zn_foto_B – stanovi‰tû fotodokumentace

(s atributov˘m záznamem úhlu zábûru umoÏ-

Àujícím jeho grafickou reprezentaci).

V‰echny tfiídy prvkÛ se ãlení na subtypy dle

úrovnû podlaÏí (pro zaãleÀované objekty bylo

nutno zavést subtypy pro –2NP aÏ +2NP).

V‰echny prvky mají zároveÀ v atributech údaje

absolutní minimální a maximální nadmofiské

v˘‰ky.

Datová sada se dûlí do dvou logick˘ch dato-

v˘ch sad. Tfiídy prvkÛ Zn_* mají charakter zna-

ãek, k nimÏ mohou b˘t relaãnû pfiipojena tabe-

lární data nebo dal‰í dokumentace. Tfiídy

prvkÛ Pudorys_* pfiedstavují pfieváÏnû vlastní

data 2–2,5 GIS reprezentací prvkÛ reálného

svûta a prostorÛ, které tyto prvky vymezují.

Kompletní CAD zamûfiení byla pfievedena do

prvkÛ pÛdorysÛ v ãlenûní dle atributÛ vrstev

stanoven˘ch jako standard (fiez konstrukcí,

rozhraní konstrukcí, konstrukce v pohledu, li-

nie pod, linie nad úrovní fiezu, sklopené fiezy,

vertikální komunikace, grafické znaãky…). Dal-

‰í základní tfiídûní umoÏÀují hodnoty pole dru-

hÛ, na jejichÏ základû se prvky pÛdorysu (bo-

dové, liniové a polygonové) dûlí na konstrukce

(svislé, vodorovné, ver tikálních komunikací),

otvory a jejich v˘plnû, dal‰í prvky a prostory.

Informace o stavebnû-historickém v˘voji jsou

dány kategorizací umoÏÀující zápis základních

hodnot stavebních epoch a relaãnû vázan˘ch

údajÛ konkrétního datování. První umoÏÀují

jednotné grafické vyjádfiení pro dan˘ prvek tfií

rozhodujících stavebních epoch v rámci beze‰-

v˘ch datov˘ch sad. Druhé, konkrétní datování

umoÏÀuje v pfiípadû potfieby vygenerovat speci-

fické v˘kresy pro jednotliv˘ objekt nebo soubor

objektÛ. Obdobnû jsou vedeny atributy hodno-

cení, která vypl˘vají z v˘sledkÛ SHP.
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Obr. 3. Zobrazení tfiídy prvkÛ PÛdorys_P (polygonového

vyznaãení entit) v ArcGIS ArcMap podle definovan˘ch

subtypÛ, odpovídajících jednotliv˘m v˘‰kov˘m úrovním

zamûfiení, resp. podlaÏím, a podle klasifikace druhu prvku:

konstrukce svislé, konstrukce vodorovné, konstrukce komu-

nikací spojujících jednotlivé úrovnû, otvory a jejich v˘plnû,

prostory. Po pravé stranû editaãní okno se základními atri-

buty vybraného prvku: NP (subtyp, id konstr. prvku, druh

prvku, oznaãení místnosti, název prvku/místnosti, epocha

(1–3), identifikátor definiãního bodu celku, identifikátor

pfiírÛstkového bodu celku); pfiíklad – v˘mûnek ãp. 97

v âisté u Litomy‰le.

Obr. 4. Zobrazení zamûfiení objektu s vyznaãením stano-

vi‰È vybran˘ch fotografií uloÏen˘ch v MIS; pfiíklad – v˘mû-

nek ãp. 97 v âisté u Litomy‰le.

� Poznámky

5 EBEL, Martin; SYROVÁ, Zuzana; SYROV ,̄ Jifií; ·KABRA-

DA, Jifií. Litomy‰lsko, Vysokom˘tsko, soupis stávajících ar-

chitektonick˘ch a urbanistick˘ch hodnot, ve‰keré doku-

mentace a pramenÛ, prezentace formou GIS. Brno :

2002. Nepublikovan˘ v˘stup projektu PK99P04OPP035

dostupn˘ v NPÚ, Praha a archivu SOVAMM, Brno.

3
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KaÏd˘ prvek v logické datové sadû PÛdory-

sÛ má v rámci IISPP pfiifiazen jedineãn˘ identi-

fikátor, kter˘ umoÏÀuje vytváfiení vzájemn˘ch

netopologick˘ch vazeb mezi prvky, pfiedev‰ím

hierarchického urãení vazeb mezi celkem ob-

jektu a jeho ãástmi. Prvky náleÏející jednomu

objektu jsou zároveÀ identifikovány spoleãn˘m

identifikátorem definiãního bodu objektu pa-

GIS, kter˘ je provazuje s jeho celkov˘m poly-

gonov˘m vymezením nad katastrální mapou

v základní odborné datové sadû A1 i s daty

uloÏen˘mi v dal‰ích ãástech IISPP, pfiedev‰ím

úloÏi‰tûm digitální a digitalizované dokumen-

tace, tzv. Metainformaãním systémem (dále

jen MIS). Na základû tûchto vazeb lze pfiímo

z prostfiedí mapové aplikace vyhledat v‰echny

dokumenty v MIS k danému objektu uloÏené.

Pro jednotlivé prvky a pfiedev‰ím stanovi‰tû

fotodokumentace pak mÛÏeme upfiesnit kon-

krétní dokument, kter˘ má b˘t interaktivnû

z mapy zobrazen, zadáním jeho identifikátoru

v MIS (doc_id).

Toto fie‰ení je uplatnûno v navrÏeném webo-

vém mapovém projektu, kter˘ by mûl b˘t pfied

koncem tohoto roku publikován na http://gis.

up.npu.cz/. Objekt (díky prostorov˘m identifi-

kátorÛm IISPP) mÛÏe b˘t jednodu‰e zobrazen

pro dané mûfiítko (pfiiblíÏení v˘fiezu mapového

okna) jako bod nad polohopisn˘m podkladem

map stfiedních mûfiítek, bod nebo polygon nad

katastrální mapou a koneãnû v mûfiítcích od

1:250 v podrobnostech zpracovan˘ch zamûfie-

ní. V projektu jsou definovány 4 základní sku-

pinové tematické vrstvy:

– bodová evidence zamûfiení a SHP objektÛ

s odli‰ením tûch, jejichÏ data jsou jiÏ zaãlenû-

na do IISPP a je moÏno je pomocí mapového

projektu podrobnûji konzultovat,

– zamûfiení s vyznaãením stanovi‰È fotodoku-

mentaci s moÏností jejího vyhledávání v MIS,

– stavebnû-historick˘ v˘voj s vyznaãením míst

odbûru vzorkÛ pro dendrochronologické dato-

vání,

– hodnocení vypl˘vající z v˘sledkÛ stavebnû-

historického prÛzkumu.

¤e‰ení 2,5D GIS jsme podrobnûji testovali

pfiedev‰ím na objektu, pro nûjÏ máme k dispo-

zici i 3D data. Je jím v˘mûnek usedlosti ãp. 97

v âisté u Litomy‰le, postaven˘ tûsnû pfied tfii-

cetiletou válkou, kter˘ patfií k na‰im nejpozo-

ruhodnûj‰ím starobyl˘m vesnick˘m stavbám

z hlediska zachování podstatné ãásti pÛvod-

ních konstrukcí vãetnû trámov˘ch zárubní

okenních a dvefiních otvorÛ, raného uplatnûní

principu svûtnice u obytné místnosti, a koneã-

nû i funkãního urãení domu jako v˘mûnku. Ob-

jekt se podafiilo identifikovat v dobû, kdy jiÏ ne-

byl po nûkolik desítek let vyuÏíván jinak neÏ

jako skladi‰tû a jeho fyzick˘ stav byl ‰patn˘. Byl

vytipován pro podrobnûj‰í zamûfiení, které za

pouÏití klasick˘ch geodetick˘ch a fotogramme-

trick˘ch metod provedl v rámci diplomové prá-

ce na âVUT Lubomír Tláskal.6 Vedle 2D v˘kre-

sové dokumentace vznikl 3D model objektu,

upraven˘ pro tvorbu vizualizací vãetnû staveb-

nû-historického v˘voje objektu. Model vyuÏil ná-

slednû pro svou diplomovou práci, v níÏ zkou-

mal aktuální moÏnosti 3D GIS a konkrétního

návrhu geodatového modelu pro úãely SHP, Pe-

tr Hladík ze ZâU. Navázal na pfiedchozí aktivity

studentÛ a pedagogÛ ZâU, pfiedev‰ím 3D do-

kumentaci a návrh datového modelu zámku

Kozel. To, Ïe na rozdíl od pfiedchozích prací

ZâU mûl k dispozici i data zpracovaného

SHP,7 umoÏnilo lep‰í pfiizpÛsobení navrhova-

ného datového modelu potfiebám SHP.

V na‰em fie‰ení jsme dospûli k 2D, resp.

2,5 GIS pfiedev‰ím z dÛvodÛ potfieby co nej-

jednodu‰‰ího zpfiístupnûní a vyuÏití jiÏ existují-

cí dokumentace, pfiiãemÏ i u novû pofiizované

dokumentace musíme poãítat s tím, Ïe s ohle-

dem na její finanãní nároãnost bude formou

3D pofiizována pouze v˘jimeãnû. NavrÏené fie-

‰ení dovoluje pro potfiebné anal˘zy i správu

dat v˘hodné databázové uloÏení dat v beze‰-

v˘ch datov˘ch sadách a skuteãnou integraci

tûchto dat v rámci IISPP.

Pokud má b˘t integrována i 3D dokumenta-

ce tak, jak je napfiíklad navrÏena pro elektro-

nick˘ pasport zámku Kozel, nabízí se v IISPP

standardní fie‰ení jejího uloÏení do MIS. Obec-

nû by takto mûla b˘t uloÏena kompletní doku-

mentace zamûfiení, SHP ãi pasportÛ objektÛ

vãetnû jejich textové ãásti ve formátu PDF.

V rámci navrÏeného mapového projektu se

poãítá, jak jiÏ uvádíme v˘‰e, s moÏností kon-

zultace tûchto dokumentÛ interaktivními odka-

zy z mapy.

âlánek vznikl v rámci v˘zkumného cíle Podpo-

ra rozvoje Integrovaného informaãního systému

památkové péãe, financovaného z institucionál-

ní podpory Ministerstva kultury âR dlouhodobé-

ho koncepãního rozvoje (DKRVO) v˘zkumné or-

ganizace NPÚ. 
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Obr. 5. Zobrazení stavebnû-historického v˘voje s vyznaãe-

ním míst odbûru vzorÛ pro dendrochronologické datování;

pfiíklad – v˘mûnek ãp. 97 v âisté u Litomy‰le.
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