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Abstrakt 
 
Cílem diplomové práce bylo zhodnocení přesnosti digitálního modelu reliéfu (DMR) 

Základní báze geografických dat (ZABAGED). K posouzení přesnosti DMR ZABAGED 

byl použit výškopis technickohospodářské mapy (THM). Byly vybrány 4 mapové listy 

THM v měřítku 1:2 000 v lokalitě Česká Skalice. Zjistily se výškové rozdíly mezi 

vytvořenými trojúhelníkovými sítěmi (TIN) ZABAGED a THM.  Zjištěné údaje poskytly 

informace o celkové přesnosti a výskytu hrubých chyb DMR ZABAGED. 

 
Klíčová slova 
 
Základní mapa ČR 1:10 000, Základní báze geografických dat (ZABAGED), digitální 

model reliéfu (DMR), Technickohospodářská mapa (THM), trojúhelníková síť (TIN), 

přesnost výškopisu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
The aim of diploma work was the evaluation of accuracy of digital terrain model (DMR) of 

the Fundamental Base of Geographic Data (ZABAGED). The technical-economic map 

(THM) has been used to examination of the DMR ZABAGED accuracy. Four sheets of 

THM at scale 1:2 000 have been chosen in the territory of Česká Skalice. Difference in 

elevation have been derived from Triangulated Irregular Network (TIN) of ZABAGED 

and THM. The results provided the information about the general accuracy and occurrence 

of blunders of DMR ZABAGED.  

 
Key words 
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(ZABAGED), Digital terrain model (DMR), Technical–economic map, Triangulated 

Irregular Network (TIN), accuracy of altimetry. 
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0  Úvod 
 
Stále větší zájem o geografická data s obsahem a podrobností topografických map  

ve středních měřítkách počátkem 90. let a nedostatek kvalitních digitálních geografických 

dat v tomto období vedl ke vzniku Základní báze geografických dat (ZABAGED), jejímž 

vytvořením byl pověřen Český úřad geodetický a kartografický (ČÚGK) v roce 1992.    

 ZABAGED je digitální topografický model území ČR odvozený z mapového 

obrazu Základní mapy České republiky 1:10 000 v souřadnicovém systému S-JTSK  

a výškovém systému baltském-po vyrovnání. 

 Významnou součástí ZABAGED je výškopis v podobě digitálního modelu reliéfu 

(DMR). Ten je reprezentován formou 3D vrstevnicového modelu území ČR a vznikl  

v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) v průběhu let 1994–2000. 

Jako podklad pro tvorbu ZABAGED sloužily aktualizované tiskové podklady Základní 

mapy ČR 1:10 000. DMR ZABAGED vznikl digitalizací tiskového podkladu výškopisu 

této mapy, který je znázorněn vrstevnicemi se základním intervalem 2 m. Měřítko 1:10 000 

je v ČR největší, kdy výškopis pokrývá celé státní území. DMR ZABAGED se dá použít 

pro tvorbu ortofotomap, k simulaci průběhu a důsledků povodní (vyhodnocení odtoku 

dešťové vody z povodí a přibližné určení průběhu záplavových čar) a k celé řadě 

rozhodovacích činností orgánů státní správy.   

 Od roku 2001 probíhá aktualizace ZABAGED, která se v 1. etapě (2001–2005) 

týkala jen polohopisu a výběrového zdokonalení  DMR vyhodnocením výrazných 

antropogenních změn a doplněním terénních hran (např. lom, povrchový důl, násyp 

dálnice). K systematickému zdokonalování DMR by mělo dojít v 2. etapě aktualizace 

ZABAGED od počátku roku 2006. Z tohoto důvodu a pro neznalost vlastností DMR 

ZABAGED u některých uživatelů vznikají diskuse o skutečné přesnosti tohoto 3D 

vrstevnicového modelu terénního reliéfu území ČR. 

 Tato diplomová práce by měla přispět k získání dalších věrohodných informací  

o přesnosti DMR ZABAGED. K tomuto účelu bude porovnáván 3D vrstevnicový model 

ZABAGED , odpovídající měřítku mapy 1:10 000, s přesnějším a podrobnějším digitálním 

vrstevnicovým modelem získaným vektorizací výškopisu technickohospodářské mapy  

v měřítku 1:2 000 ve vybraných lokalitách. Výškopis technickohospodářské mapy vznikal 

v letech 1961-1981 tedy nedlouho po vytvoření původního zdroje výškopisu – Základní 

mapy 1:10 000 – topografické mapy v měřítku 1:10 000 (1957-1972). 

Technickohospodářská mapa se však vyskytuje jen na některých částech území ČR (asi  
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9 %) a nepokrývá celé území ČR. Pro účel této diplomové práce byla vybrána lokalita 

Česká Skalice v Královéhradeckém kraji, kde jsou k dispozici technickohospodářské mapy  

v měřítku 1:2 000 z let 1961–1965 a 1966–1970. 
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1 Vlastnosti výškopisu Základní mapy ČR 1:10 000 jako 
zdroje geodat pro tvorbu DMR ZABAGED 

 

1.1 Původ a tvorba Základní mapy ČR 1:10 000 
 
Základní mapa ČR 1:10 000 vznikla v letech 1969-1988 odvozením z topografické mapy 

1:10 000. Topografické mapování v měřítku 1:10 000 začalo probíhat roku 1957  

v kompetenci Ústřední správy geodézie a kartografie (ÚSGK) a vojenské topografické 

služby (GŠ ČSLA – generální štáb Československé lidové armády). V průběhu let  

1957-1972 bylo pokryto celé státní území původní topografickou mapou v měřítku  

1:10 000. Mapování probíhalo podle ,,Instrukce pro mapování v měřítkách 1:10 000 a  

1:5 000” (topografická instrukce 1957 [1], fotogrammetrická instrukce 1959 [2], 

kartografická instrukce 1964 [3]). 

 
 

1.1.1 Vlastnosti topografické mapy v měřítku 1:10 000 jako zdroje pro vytvoření 
Základní mapy ČR 1:10 000 

 
Topografická mapa v měřítku 1:10 000 vznikla v rámci mezinárodního mapového díla 

jednotné koncepce – série topografických map (stejné měřítko, stejný klad mapových listů, 

jednotný značkový klíč, jednotná velikost mapových listů, souvislý pokryv zájmového 

území) z důvodu začlenění Československa do vojenského paktu zvaného Varšavská 

smlouva. Podmět k novému topografickému mapování v měřítku 1:10 000 a 1:5 000 vznikl 

na konferenci geodetických služeb SSSR a tzv. lidově-demokratických států. Konference 

se konala v roce 1954 a Československo na ní bylo zastoupeno. Zahájení topografického 

mapování schválila vláda ČSR svým usnesením č. 1391 z 1.6. 1955. Série topografických 

map byla jednotná pro všechny členské státy Varšavské smlouvy. Topografické mapování 

probíhalo v letech 1957-1972. Nevýhodou topografických map bylo jejich utajování.  

Topografická mapa 1:10 000 na území ČSR se vyhotovila pro technické, 

hospodářské a vojenské účely. Mapa byla zobrazena v příčném válcovém konformním 

Gaussově zobrazení ve dvou šestistupňových pásech (č. 3 a 4) se základními poledníky 15° 

a 21° východní délky od Greenwiche. Jako referenční plocha byl zvolen Krasovského 

elipsoid (a=6 378 245 m, i=1:298,3). Délkové zkreslení na okrajích pásů dosahuje až  

57 cm/km. Úhlové zkreslení je nulové, protože toto zobrazení je konformní.  Pravoúhlé 
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rovinné souřadnice byly původně udávány v S-52, později ve zpřesněné verzi v S-42. 

Každý pás má vlastní soustavu pravoúhlých rovinných souřadnic a počátek pásu je 

průsečík rovníku a základního poledníku. Osa X je průmětem základního poledníku 

(kladný směr směřuje na sever) a osa Y je průmětem rovníku (kladný směr směřuje  

na východ od základního poledníku). Aby nevznikaly záporné hodnoty souřadnice Y, 

přičítá se k ní konstanta 500 km. Mapový rám byl vytvořen jako obraz poledníků  

a rovnoběžek. V mapových listech se zobrazuje čtvercová síť pravoúhlých souřadnic 

příslušného pásu po 1 km. Nevýhodou byla existence dvou souřadnicových systémů na 

našem území. Nadmořské výšky jsou uváděny ve výškovém systému Baltském (ještě před 

vyrovnáním základních nivelačních sítí), ve kterém jsou výšky vztaženy k nulovému 

horizontu Kronštadtského vodočtu (blízko Petrohradu v Rusku). Výšky byly odvozeny  

od výšek vztažených k Jadranskému moři odečtením 46 cm. 

Klad a označení mapových listů topografické mapy 1:10 000 vzniká z Mezinárodní 

mapy světa v měřítku 1:1 000 000 (IMW=International Map of the World). Rozměry 

mapových listů mapy 1:1 000 000 jsou 4° zeměpisné šířky a 6° zeměpisné délky a značí se 

písmeny velké abecedy A až V pro vrstvu (od rovníku k severu a k jihu) a čísly sloupců, 

které se kryjí se šestistupňovými pásy  od 1 do 60 počínaje poledníkem 180°. Poledník 

180° jako počátek pro počítání sloupců byl vybrán, protože prochází oceánem a ne 

pevninou. Do 180° poledníku je vložena datová hranice. Na území ČSSR zasahují 2 

mapové listy mapy 1:1 000 000 – M-33 a M-34.  

  
Obrázek 1  Označení a klad Mezinárodní mapy světa [4] 

 
Rozdělením milionové mapy na 12 vrstev a 12 sloupců vzniklo 144 mapových listů 

v měřítku 1:100 000 o rozměrech 20´x30´. Mapové listy mapy 1:100 000 jsou číslovány  

od 1 do 144 po vrstvách (např. M-33-78). Čtvrcením mapového listu mapy 1:100 000 
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získáme čtyři mapové listy mapy 1:50 000 označené písmeny A, B, C, D o rozměrech 

10´x15´ (např. M-33-78-B). Obdobným rozdělením této mapy v měřítku 1:50 000 získáme 

4 mapové listy v měřítku 1:25 000 (5´x7´30") označené písmeny a, b, c, d (např. M-33-78-

B-a). Tento postup dělení se opakuje a získáme 4 díly mapy 1:10 000 (2´30"x3´45") 

označené čísly 1, 2, 3, 4 (např. M-33-78-B-a-1).  

Podle topografické instrukce [1] u důležitých, přesně ztotožnitelných předmětů je 

dopustná odchylka topografické mapy 1:10 000 v poloze zobrazených předmětů vzhledem 

k nejbližším bodům číselného geodetického základu 1,0 mm (10 m ve skutečnosti)  

a u méně důležitých 1,5 mm (15 m ve skutečnosti). Instrukce dále stanovila krajní meze 

v určení výšky vrstevnic vzhledem k nejbližším bodům číselného geodetického základu, 

které závisí na sklonu a typu terénu a na základním intervalu vrstevnic. 

 
Tabulka 1  Dopustné meze v určení výšky vrstevnic na topografické mapě v měřítku 1:10 000 

Základní interval Terén 
vrstevnic o sklonu přehledný nepřehledný 

[m] [%]1 dopustná mez [m] 
do 5 1,5 2,0 

5 - 10 2,0 3,0 
10 - 20 2,5 4,0 
20 - 40 3,0 5,0 
40 - 60 4,0 6,0 

2 
 

přes 60 5,0 7,0 
 
Při topografickém mapování v měřítku 1:10 000 se použila polohopisná nebo 

výškopisná kresba odvozená z mapových a měřických děl jako grafický podklad 

mapového listu topografické mapy 1:10 000. Tato díla byla ve větším měřítku nebo byla 

shodná s měřítkem 1:10 000. Grafické podklady se podle přesnosti dělily na přesné  

a pomocné. Přesné grafické výškopisné a polohopisné podklady musely splňovat přesnost 

uvedenou v tab. 1 pro výškopis a přesnost uvedenou v předchozím odstavci  

pro polohopis. Např. jako pomocný grafický polohopisný podklad se zvolila katastrální 

mapa 1:2 880. Katastrální mapa poskytla přehled předmětu měření a zmenšila počet bodů, 

potřebných k zaměření polohopisu.   

Jako číselný geodetický polohopisný základ byly zvoleny trigonometrické body, 

zhušťovací body a polygonové body trvale stabilizované, které musely mít přesnost 

                                                 
1 Převod na úhel sklonu: 

100
%180 α

π
α °

=° , např. 5 % je 2°52´ 
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vyhovující státním mapovým dílům všech měřítek. Číselný geodetický výškopisný základ 

tvořily body československé jednotné nivelační sítě a výše uvedené body, jejichž výšky 

byly získány připojením na již zmíněnou nivelační síť. Nivelační síť se zhustila 

v rovinném území tak, aby každý mapový list obsahoval alespoň jeden bod sítě. 

K zobrazení polohopisu a výškopisu na topografické mapě 1:10 000 se použily 

následující měřické metody: 

1) fotogrammetrické metody 

a) universální metoda – kresba mapy vznikne vyhodnocením leteckých 

měřických snímků se stereoskopickým překrytem (podélný překryt 60 %, 

příčný překryt 20–30 %) pomocí vyhodnocovacích přístrojů (autograf, 

stereometrograf), metoda byla použita pro většinu území (přes 80 %),  

b) kombinovaná metoda – jedná se o výškové měření stolovou metodu  

na podkladě fotoplánu (přesný grafický polohopisný podklad), který vzniká 

překreslením a montáží leteckých měřických snímků (20-30 % podélný  

a příčný překryt),  

2) tachymetrické metody 

a) metoda stolové tachymetrie (stolová metoda) – poloha bodů se měří  

a zobrazuje přímo v poli na originálu mapy připevněném na měřickém stole, 

kde se vzdálenosti a převýšení měří tachymetricky (eklimetrem), 

b) metoda číselné tachymetrie (číselná metoda) – vzdálenosti a převýšení se 

zjišťují tachymetrem, zapisují se číselné údaje, které se zpracují  

v kanceláři. 

Volba metody záleží na charakteru mapovaného území. Universální metoda je vhodná  

pro větší, libovolně členité a svažité území bez souvislých lesních komplexů. Tato metoda 

měla přednost v hornatých oblastech s velkými výškovými rozdíly. Kombinovaná metoda 

se mohla použít jen na rovinný terén (cca 10 % území), aby v důsledku převýšení nebyl 

radiální posun větší než 0,4 mm na topografické mapě 1:10 000 (4 m ve skutečnosti). 

Kombinovaná metoda se používala také pro nedostatek drahých universálních přístrojů. 

V místech (např. lesy), kde nebylo možné využít fotogrammetrické metody, se použily 

metody tachymetrické. Fotogrammetrické metody jsou nesrovnatelně výkonnější  

než tachymetrické. Stolová metoda měla výhodu oproti číselné metodě v přímém kontaktu 

s terénem při zobrazování mapy (věrný polohopis i výškopis), ale byla pomalejší a více 

závislá na počasí. 
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  Výškopis na topografické mapě 1:10 000 je znázorněn graficky vrstevnicemi, 

číselně nadmořskými (absolutními) výškami a výškami relativními (hloubkami). Základní 

interval vrstevnic je 2 m. Jiného základního intervalu se mohlo použít jen se souhlasem 

Ústřední správy geodézie a kartografie. Rozlehlé roviny o sklonu menším než 1 % (0°34´) 

a tvary, které by nebyly vyjádřeny v základním intervalu, se zobrazovaly doplňujícími 

vrstevnicemi s polovičním intervalem (1 m). Absolutní výšky jsou uvedeny  

u charakteristických bodů terénu, komunikací a vodstva (např. vrchol kupy, vrchol sedla, 

údolní styky, střed křižovatky, hladina vody, atd.). Nadmořské výšky charakteristických 

bodů se uváděly s přesností na 0,1 m.  Relativní výšky označují malé přirozené a umělé 

tvary terénu, jejichž výškové rozdíly nebyly patrny z průběhu vrstevnic. 

  Při použití universální metody se nejdříve vyhodnocoval polohopis a pak výškopis 

s výjimkou velkých sídlišť a lesních komplexů. Při vyhotovování výškopisu se 

postupovalo následovně: jako první se vyhodnotily vrstevnice a zkontrolovaly se, určily  

se výšky charakteristických bodů a pak se změřily a zapsaly relativní výšky terénních tvarů 

větších než 3 m. V hornatém a kopcovitém území se vrstevnice vyhodnocovaly  

od nejvyšších míst k nejnižším. V rovinných částech území nebo v zalesněném či hustě 

zastavěném území se nejdříve určily fotogrammetricky body, které se nacházely  

na charakteristických místech území, v zarostlém území na mýtinách, průsecích a jiných 

místech, aby bylo možné vyhotovit vrstevnice v předepsané přesnosti (viz tab. 1).  

Při použití universální fotogrammetrické metody se vrstevnice vyhodnocovaly plynulým 

vedením měřické značky ve zvolené výšce po stereoskopickém modelu. Byla vyhodnocena 

každá základní vrstevnice, pokud byla od sousední vrstevnice vzdálena alespoň o 0,5 mm 

na mapě.  

  V souvisle zarostlém a velmi členitém území se vykreslily pouze zdůrazněné 

vrstevnice. V souvisle zalesněném území byly vrstevnice vyhodnoceny většinou vedením 

značky po korunách stromů a redukovány přihlédnutím ke střední výšce lesa získané  

při klasifikaci leteckých měřických snímků. Na mýtinách, průsecích a jiných místech 

průhledu na zemský povrch byla vyhodnocena výška terénu a na tu pak byla upravena 

výška vrstevnic. V takovém typu území probíhaly důkladné topografické revize výškopisu 

pomocí tachymetrické metody.  

   V oblastech výskytu tvarových nepravidelností (náhlá změna směru a hustoty 

vrstevnic) se vrstevnice vyhodnocovaly dvakrát. Nadmořské výšky charakteristických 

bodů se určily alespoň z dvojího, pečlivého nastavení měřické značky na terén a rozdíl 

v odečtení výšky nesměl přesáhnout podle fotogrammetrické instrukce [2] v nezarostlém 
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území 0,2 ‰ výšky letu a v zarostlém území 0,4 ‰ výšky letu. Při použití relativní výšky 

letu 2 730 m by nesměl rozdíl v přehledném území překročit hodnotu 0,55 m  

a v nepřehledném území 1,09 m. Jestliže (zejména v zarostlém území) nešlo dosáhnout 

předepsané přesnosti, musela se nadmořská výška daného charakteristického bodu určit 

geodeticky. Rozdíl ve výšce charakteristického bodu nesměl však nikdy překročit 2/3 

dopustné meze pro určení výšky vrstevnic uvedené v tab. 1. Na stycích jednotlivých 

snímkových dvojic se nesmělo vyhodnocení vrstevnic od vyhodnocení na sousední 

snímkové dvojici lišit o více než 2/3 dopustných odchylek uvedených v tab. 1.  

Před vyjmutím snímkové dvojice z vyhodnocovacího stroje se provedla kontrola 

vyhodnocení. Tachymetrickou metodou se výškopis získaný fotogrammetricky zpřesnil  

a doplnil v rámci topografické revize. 

 U kombinované metody je polohopis dán fotoplánem (kromě zakrytých míst např. 

v lesích). Měření v terénu se většinou soustřeďuje na zjištění výšek podrobných bodů, 

které jsou potřebné na vystižení výškopisu. Měření se provádělo metodou stolové 

tachymetrie. Výškové měření se připojilo především na body jednotné nivelační sítě  

a výškové pomocné body, kde se dávalo přednost bodům, určených geometrickou nivelací. 

Stanoviska měření se určila grafickým protínáním nebo rajonem. Vertikální úhly se měřily 

v jedné poloze dalekohledu. Max. délka záměr za příznivých podmínek mohla dosáhnout 

600 m. Podrobné výškové body se volily v takové hustotě, aby výškopis vyjádřený 

vrstevnicemi vystihl tvary terénu s ohledem na měřítko mapy a základní interval vrstevnic. 

Charakteristické body terénu, které se v mapě označily nadmořskou výškou, se vždy určily 

s kontrolou (např. ze dvou stanovisek). Vrstevnice se vyhotovovaly už v průběhu měření 

podle výšek bodů a dále buď podle přímého porovnání reliéfu a nebo terénního náčrtu, 

který byl vyhotoven topografem při obhlídce území. Dbalo se přitom na souvislost 

terénních tvarů. Vzdálenosti podrobných bodů se v terénu zapisovaly do tachymetrického 

zápisníku na celé metry vzhledem k výslednému měřítku 1:10 000 (1 m ve skutečnosti je 

0,1 mm na mapě). Výšky podrobných bodů se počítaly a zapisovaly na jedno desetinné 

místo s výjimkou území, kde je zvolen základní interval vrstevnic 1 a 0,5 m, protože zde 

musely výšky být uváděny na dvě desetinná místa.      

  U metody číselné tachymetrie byly vrcholy polygonových pořadů určeny 

polohově s přesností 2 m a výškově s mezní chybou 0,40 m (při určení geometrickou 

nivelací 0,10 m). Vrcholy pořadů jsou zpravidla stanovisky. Podrobné body se volily  

na charakteristických čarách a bodech terénu (hřbetnice, údolnice, vrchol kupy, vrchol 

sedla, údolní styky atd.), aby byl výškopis vyjádřen vrstevnicemi, co nejvěrohodněji. 
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Někdy bylo nutné doměřit i prvky polohopisu, které byly zakryty zčásti nebo zcela lesem 

(např. lesní cesty, budovy atd.). Tachymetrická metoda se použila i pro doměření  

a kontrolu fotogrammetricky vyhodnocených vrstevnic zejména v území pokrytém lesy.    

  Kartografický originál výškopisu se zpracovával na fólii s rycí vrstvou 

s kyanotypickou kopií topografického originálu. Nejprve se na kartografický originál vyryl 

popis vrstevnic a drobných přirozených tvarů zemského povrchu pak značky přírodních 

stupňů, skal, srázů a dalších terénních tvarů. Jako poslední se ryly vrstevnice. Nadmořské 

výšky vrstevnic se zobrazily hlavou proti svahu. V místě čísla se vrstevnice přerušila.  

Na příkrých svazích se uvedl popis jen u zesílených vrstevnic. Mapa je sedmibarevná dle 

vojenského značkového klíče TOPO-IV-4 a jeho pozdějších úprav.   

  Přesnost výškopisu topografické mapy 1:10 000 také ovlivnil požadavek 

dodržování ladnosti vrstevnic při jejich zobrazení. Proto bylo povoleno provést úpravy 

terénních tvarů na kartografickém originálu oproti topografickému originálu. Tyto úpravy 

mohly dosáhnout až do 1/2 základního vrstevnicového intervalu u mírně svažitého terénu 

(do 1 m) a do 1/3 intervalu mezi zesílenými vrstevnicemi u silně svažitého terénu  

(do 3,3 m) [3]. Mezi dokončenými sousedními mapovými listy se při rytí kartografického 

originálu provádělo vyrovnávání styků mezi listy a dovolená odchylka styků vrstevnic 

dosahovala až 1 1/2 násobku dopustných mezí uvedených v tab. 1. Při vyrovnání styků 

vrstevnic nastaly však i případy nesprávného propojení vrstevnic výškopisu o různé 

nadmořské výšce a chybné opravy výškopisu v okolí propojení [5]. Tyto hrubé chyby se 

přenesly do Základní mapy 1:10 000 a přišlo se na jejich výskyt až v průběhu aktualizace 

ZABAGED.        

  Po dokončení kartografického originálu se uskutečnila revize prvků výškopisu 

porovnáním s topografickým originálem, se zobrazením vodní sítě a zobrazením pevných  

a kótovaných bodů. Po provedení revize se pomocí revizní průsvitky výškopisu opravil 

výškopis vyrytím změn na kartografickém originálu a retuší.        

 Ing. Dr. Karel Kučera [6] odvodil mimo jiné výškovou odchylku tachymetricky 

určených vrstevnic v přehledném a nepřehledném území na mapě 1:10 000 při ověřování 

tachymetricky zaměřeným profilem. Odchylka pro přehledné území je  

22' )1,4(78,0 εδ tg+=                                                            (1) 

a pro nepřehledné území 

22 )4,8(07,1" εδ tg+= .                                                           (2) 
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Dále jsou v [6] odvozeny střední výškové chyby tachymetricky a fotogrammetricky 

určených vrstevnic pro měřítko 1:10 000, které jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

Tabulka 2  Střední výškové chyby tachymetricky určených vrstevnic v měřítku 1:10 000 
Střední výšková chyba 

vlastních vrstevnic vrstevnic po vyrýsování vrstevnic ve vytištěné Měřítko Území 

 originálu mapě 

přehledné 
22 )0,4(69,0 εtg+ (3) 22 )2,4(69,0 εtg+ (5) 22 )5,5(69,0 εtg+ (7)

1:10 000 

nepřehledné
22 )3,8(95,0 εtg+ 22 )4,8(95,0 εtg+ 22 )1,9(95,0 εtg+(4) (6) (8)

 
Tabulka 3  Střední výškové chyby fotogrammetricky vyhodnocených vrstevnic v měřítku 
                   1:10 000 

Střední výšková chyba 

vlastních vrstevnic vrstevnic po vyrýsování vrstevnic ve vytištěné Měřítko Území 

 originálu mapě 

1:10 000 přehledné 
22 )0,4(88,0 εtg+ 22 )2,4(88,0 εtg+ 22 )5,5(88,0 εtg+(9) (10) (11)

 
Chyby vrstevnic po vyrýsování originálu jsou zvětšeny o polohovou chybu z vytažení nebo 

z prorytí kresby oproti chybě vlastních vrstevnic. Chyby vrstevnic ve vytištěné mapě jsou 

ještě navíc navýšeny o chybu zaviněnou soutiskem. U fotogrammetricky vyhodnocených 

vrstevnic je střední chyba vlastních vrstevnic získána z topografické revize. Za krajní 

(nejvyšší přípustnou) odchylku je považován dvojnásobek střední chyby viz tab. 4. 

Všechny chyby jsou závislé na sklonu terénu. 

Tabulka 4  Mezní chyby vrstevnic mapy 1:10 000 
Metoda 

tachymetrická fotogrammetrická Sklon ε 
(5) (7) (6) (8) (10) (11) 

[°] [m] 
0 1,4 1,4 1,9 1,9 1,8 1,8 
5 1,6 1,7 2,4 2,5 1,9 2,0 

10 2,0 2,4 3,5 3,7 2,3 2,6 
15 2,6 3,3 4,9 5,2 2,9 3,4 
20 3,4 4,2 6,4 6,9 3,5 4,4 
25 4,2 5,3 8,1 8,7 4,3 5,4 
30 5,0 6,5 9,9 10,7 5,2 6,6 
35 6,0 7,8 11,9 12,9 6,1 7,9 
40 7,2 9,3 14,2 15,4 7,3 9,4 

  
 Při fotogrammetrickém vyhodnocení vrstevnic docházelo k ,,roztřesenosti“ 

vrstevnic, která mohla být způsobena reakcí zkušeného vyhodnocovatele na tvary 

mikroreliéfu nebo z části i v důsledku nahodilých chyb vzniklých při dynamickém vedení 

měřické značky po stereoskopickém modelu území (vznášení značky nad terénem nebo její 
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ponoření do modelu při příliš rychlém pohybu značky nebo při menších zkušenostech 

vyhodnocovatele) [5]. 

 Z výsledků mnoha zkoušek přesnosti vyhodnocení výškopisu fotogrammetrickou 

metodou na analogových přístrojích (autograf, stereoplanigraf) v ČSR i v zahraničí 

vyplynula základní střední chyba σ , která udává vnitřní přesnost fotogrammetrického 

určení výšky podrobného bodu. Hodnota této chyby je dána vzorcem h‰15,0=σ , kde  

h je relativní výška letu  (f je konstanta letecké měřické kamery, msmfh ⋅= s je měřítkové 

číslo leteckých měřických snímků). Hodnota základní střední chyby činí m41,0=σ  (resp. 

0,31 m) pro parametry leteckého snímkování při topografickém mapování 1:10 000  

(viz tab. 5) 

Tabulka 5  Parametry leteckého snímkování při topografickém mapování 1:10 000 

Měřítko 
snímku 

Konstanta 
letecké 
měřické 
kamery 

Relativní výška 
letu Měřítko 

mapy Území 

MS=1:ms f [mm] h=f ms [m] 
horský terén a rozsáhlá souvislá zástavba, 
zalesněné území 

1:13 000 210 2730 

extravilán i svažitý terén bez vysokého 
 

 

1:10 000 
vegetačního pokryvu 

1:18 000 152 2736 

 (méně častěji) 1:18 000 114 2052 

 Na fotogrammetrické určování výšek má také vliv přesnost geodetického nebo 

fotogrammetrického určení (aerotriangulace) vlícovacích bodů VBσ  a přesnost nastavení 

měřické značky na vlícovací body při absolutní orientaci AOσ . Podle fotogrammetrické 

instrukce [2] platí m25,0=VBσ  a AOσ  je rovno základní střední chybě σ , tj. 0,41 m  

(resp. 0,31 m).   

 Za předpokladu, že σ , VBσ  a AOσ  mají náhodný charakter a vezme-li se v úvahu 

vliv nahodilé polohové chyby ve vedení měřické značky po stereoskopickém modelu  

při fotogrammetrickém vyhodnocování vrstevnic odvozené Ing. Dr. Kučerou v [6],  

na kterou má vliv sklon terénuε , se získá střední náhodná chyba fotogrammetrického 

určení výšek bodů na vrstevnicích podle vzorce (12). 

( )2222 2,4 εσσσσ tgAOVBV +++=                                              (12) 

 Za systematickou složku můžeme považovat např. osobní chybu vyhodnocovatele 

při kontaktu měřické značky se stereoskopickým modelem reliéfu nebo vliv vzrostlé polní 
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vegetace (obilí před sklizní). Protože letecké snímky vznikaly v různých ročních obdobích 

a na vyhotovení snímků pracovalo několik desítek vyhodnocovatelů, objevily se tyto chyby 

jen lokálně a mají náhodný charakter, pokud nebyly odstraněny při topografické revizi 

prováděné tachymetrickou metodou [5]. Z toho se dá usoudit, že úplná střední chyba se 

rovná náhodné střední chybě Vσ . 

 Mezní chyba fotogrammetricky vyhotoveného výškopisu v tab. 6 se rovná 

dvojnásobku úplné střední chyby s rizikem že 5 % chyb přesáhne dopustnou mez  

a dosahuje stejných hodnot jako v případě měření výšek tachymetricky (viz tab. 4).  

Tabulka 6  Mezní chyby fotogrammetrického určení výšek vrstevnic 
Sklon 

terénu ε 

[°] 

tg ε 4,2 tg ε σ [m] VBσ  

[m] 
AOσ [m] Vσ  [m] 

Mezní 

chyba 

[m] 

0 0 0 0,63 1,26 

5 0,087 0,3654 0,73 1,46 

10 0,176 0,7392 0,97 1,94 

15 0,268 1,1256 1,29 2,58 

20 0,364 1,5288 1,65 3,30 

25 0,466 1,9572 2,05 4,10 

30 0,577 2,4234 2,50 5,00 

35 0,700 2,940 3,00 6,00 

40 0,839 3,5238 

0,41 0,25 0,41 

3,58 7,16 

  

 V průběhu let 1957-1972 bylo vyhotoveno 6 417 mapových listů topografické 

mapy 1:10 000 na území Československa, z toho vojáci vyhotovili 1 289 listů (pohraniční 

pásmo, vojenské výcvikové prostory).  K obnově topografické mapy již nedošlo, i když 

byla údržba a obnova technologicky připravena. Armáda totiž ztratila zájem na používání 

map v měřítku 1:10 000 a tyto utajované mapy nemohly být používány v civilním sektoru 

po vydání usnesení vlády ČSSR č. 327/1968.  

1.1.2 Vznik Základní mapy 1:10 000 (1969–1988) 
  

V usnesení konference geodetických služeb socialistických států v roce 1965 byl 

formulován požadavek - omezit používání map vyhotovených v systémech S-52 a S-42 

mimo armádu [7]. To se odrazilo ve vládním usnesení č. 327  z 18.9. 1968 ,,O používání 

souřadnicových systémů a geodetických a kartografických materiálů na území ČSSR“, 
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podle kterého se musela vytvořit nová soustava polohově nedeformovaných, ale obsahově 

chudších map oproti topografickým mapám (série Základních map 1:200 000, 1:100 000, 

1:50 000, 1:25 000, 1:10 000). Tyto mapy se pak používaly pro účely národního 

hospodářství, státní správy, vzdělávání a pro plánovací a projekční činnosti. Základní mapa 

1:10 000 (dále jen ZM10) je mapou odvozenou, protože obsah mapy ZM10 se získal 

převodem obsahu topografické mapy 1:10 000, která se fotomechanicky převedla do jiného 

kladu mapových listů, takže neprobíhalo nové mapovaní (jen zcela výjimečně v místech 

velkého množství změn). Polohopis ZM10 oproti topografické mapě 1:10 000 byl ochuzen 

např. o únosnost mostů, vlastnosti lesních porostů aj. Strategicky důležité objekty byly  

v mapě kamuflovány nebo nebyly zobrazeny vůbec. Výškopis byl převzat prakticky beze 

změn. Mapa nesměla obsahovat žádné souřadnicové sítě (ty se objevily až po roce 1992). 

Z označení mapového listu nesmělo být možné klasickými postupy matematické 

kartografie vypočítat souřadnice rohů mapových listů. Klad listů bylo nutno zvolit tak, aby 

souřadnice rohů mapových listů byla obecná čísla (tím se vyloučilo použití kladu listů 

podle km – dělení S-JTSK). ZM10 se vydávala od roku 1971 a současná Česká republika 

je pokryta 4572 mapovými listy. 

ZM10 je zobrazena ve dvojitém konformním kuželovém zobrazení v obecné poloze  

(Křovákově zobrazení) na Besselově elipsoidu (a=6 377 397,155 m, i=297,000). Délkové 

zkreslení je v rozmezí -10 cm/km a +14 cm/km. Použitý referenční souřadnicový systém S-

JTSK se vyznačuje tím, že kladný směr osy Y směřuje na západ zatímco kladný směr osy 

X na jih a tvoří obraz základního poledníku (λ=42°30´ východně od Ferra). Počátek 

souřadnicové soustavy byl dán do obrazu vrcholu kužele mimo území státu a tak pro celé 

území státu platí Y<X (Y 420 000 m – 930 000 m, X 930 000 m – 1 200 000 m).  Číselný 

geodetický výškopisný základ tvořila Československá jednotná nivelační síť. Výškový 

systém zůstal stejný jako u topografické mapy 1:10 000 – Balt po vyrovnání. 

 Klad a označení mapových listů ZM10 vznikl ze Základní mapy 1:200 000 (dále 

jen ZM200). Mapový rám ZM200 je vytvořen umělou konstrukcí pravidelně se sbíhajících 

čar, které kopírují zhruba obraz poledníků. Mapový rám má tak tvar lichoběžníka. Délka 

základny na severu ČR činí 47 cm a na jihu 50 cm. Výška mapového listu dosahuje všude 

38 cm, která je pro všechna měřítka konstantní. ZM200 se označuje podle 

nejvýznamnějšího sídla na mapě a podle čísla vrstvy (0-3) a sloupce (1-6) na území České 

republiky (viz obr. 2). Tento klad listů byl umístěn na mapový podklad v měřítku  

1:500 000 a po malých posunech (aby co nejméně mapových listů zobrazovalo celé území 

ČR) připojen do S-JTSK. Uvedenou konstrukcí bylo tak pokryto celé území ČSSR [7]. 
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Obrázek 2  Klad a označení mapových listů ZM 200 [4] 

 
List Základní mapy 1:100 000 (dále jen ZM100) vznikl čtvrcením mapového listu ZM200 

a nese označení mapového listu ZM200 a označení příslušného kvadrantu ZM100. Dalším 

čtvrcením ZM100 vznikla Základní mapa 1:50 000 (dále jen ZM50), která nese označení 

ZM100 a název příslušného kvadrantu ZM50. Podobně vznikla Základní mapa 1:25 000  

ze ZM50. 

 

 
Obrázek 3  Klad a názvy listů ZM100, ZM50, ZM25 [4] 

  
Mapový list ZM10 vznikl rozdělením ZM50 na 5 sloupců a 5 vrstev. Název ZM10 se 

skládá z názvu ZM50 a čísla příslušného mapového listu. 
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Obrázek 4  Klad a značení ZM10 
  
 Výškopis je na mapě ZM10 znázorněn graficky vrstevnicemi o základním intervalu 

2 m, eventuálně 1 m nebo 5 m. Volba základního intervalu závisela na typu  

terénu – v rovinném terénu se použily vrstevnice s intervalem 1 m a v horském terénu 5 m. 

Výšky charakteristických bodů terénu jsou znázorněny číselným údajem (výškovou kótou). 

 Všechny topografické mapy 1:10 000 bylo nutno převést do S-JTSK a do nového 

kladu listů, což se podařilo zvládnout do roku 1988. 

  Pro tvorbu ZM10 byly použity i doplňkové grafické podklady (jako např. letecké 

měřické snímky, Státní mapa 1:5 000 – odvozená, mapy velkých měřítek, ZM50 a jiné). 

Pro účely transformace a montáže se jako číselný polohopisný podklad použily pravoúhlé 

rovinné souřadnice bodů geodetických základů a rohů vnitřních rámů mapových listů 

ZM10 a topografické mapy 1:10 000. Číselným výškopisným podkladem byly nadmořské 

výšky bodů Československé jednotné nivelační sítě, Československé trigonometrické sítě  

a nadmořské výšky pevných bodů podrobného polohového bodového pole 1. třídy 

přesnosti [5].   

 Základní mapa ČR 1:10 000 je nejpodrobnější základní mapou středních měřítek.  

V letech 1981–2000 se provedla postupně obnova vydaných mapových listů. Mapové listy 

vydané od roku 1992 obsahují nově body polohového a výškového bodového pole, 

rovinnou pravoúhlou souřadnicovou síť a zeměpisnou síť. Podle vládního nařízení  

č. 116/1995 Sb. je soustava Základních map ČR závazným státním mapovým dílem. 

Průměrný interval obnovy ZM10 do roku 2000 byl 8,7 let (závisel na množství změn). 

Interval údržby v silně urbanizovaných oblastech s velkým počtem územních změn byl  
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3 roky a naproti tomu v zachovalých přírodních lokalitách s minimálním počtem územních 

změn činil interval obnovy až 23 let. 

 

1.2 Tvorba výškopisu Základní mapy ČR 1:10 000 
 
Výškopis ZM10 byl převzat v podobě vrstevnic a výškových kót z topografické mapy  

1:10 000 na velkých částech území prakticky beze změn. Proto platí podle ,,Metodického 

návodu pro tvorbu, obnovu a vydávaní Základní mapy ČSSR 1:10 000” [8] krajní meze 

v určení výšky vrstevnic vzhledem k nejbližším bodům číselného geodetického základu, 

které stanovila topografická instrukce [1] (viz tab. 1) a jsou závislé na sklonu  

a typu terénu a na základním intervalu vrstevnic [5]. 

Přesnost výškopisu mohly lokálně ovlivnit způsob a kvalita montáže grafických 

podkladů výškopisu topografické mapy 1:10 000 do jiného kladu listů ZM10, což tvůrci 

návodu [8] nezohlednili. Kresba na styku mapových listů byla podle [8] vyrovnána, když 

rozdíl kresby nebyl větší než: 

1) 1,5 mm v poloze všech čar kromě výškopisu, 

2) hodnoty odpovídající 1 1/2 násobku mezních odchylek uvedených v tab. 1 

v poloze vrstevnic [5].  

Při cyklech údržby ZM10 mohly vzniknout další chyby, především: 

 vynechání vrstevnic v místech rozsáhlých terénních úprav nebo 

jejich kancelářská úprava bez měření, 

 přílišné nebo neodborné kartografické shlazení vrstevnic [5]. 

 

 
 
 

 25  



     
 

2 Technologie tvorby 3D vrstevnicového modelu ZABAGED 
 
Základní báze geografických dat (dále ZABAGED) je digitální topografický2 

topologickovektorový3 model, který pokrývá celé území ČR v souřadnicovém systému  

S-JTSK a výškovém systému Balt - po vyrovnání. ZABAGED vznikla odvozením  

z tiskových podkladů Základní mapy ČR 1:10 000. Správcem a poskytovatelem dat 

ZABAGED je Zeměměřický úřad (ZÚ). Výškopis se znázorňuje jako vektorový soubor 

vrstevnic, který umožňuje vytvořit účelově digitální model reliéfu (DMR). Data 

ZABAGED se poskytují v současnosti po celých mapových listech jako vektorové soubory 

polohopisu (2D) a výškopisu (3D nebo 2D) ve formátu DGN (případně DXF) bez atributů. 

Polohopis a výškopis se poskytuje odděleně nebo společně. Vektorová data se mohou 

společně s atributy exportovat ve formátu MPD projektu MGE [9].  

 
 

2.1 Vznik a vývoj ZABAGED 
 

Od počátku 90. let vyvolal vývoj geoinformačních systémů (GIS) velký zájem o digitální 

podobu geografických dat. GIS se využívá zejména pro rozhodovací činnosti orgánů státní 

správy, ale též k simulaci průběhu a důsledku povodní, při ochraně životního prostředí atd.   

V uvedené době neexistovala přesná a aktuální geografická data v digitální 

vektorové podobě, ale jen rastrová data s různou přesností a aktuálností, která pořizovaly 

různé soukromé firmy. Komise vlády České republiky pro státní informační systém proto 

pověřila usnesením č. 4/92 ze dne 28. května 1992 Český úřad geodetický a kartografický 

(ČÚGK - dnes Český úřad zeměměřický a katastrální-ČÚZK) vytvořením základní báze 

geografických dat s obsahem a přesností map středních měřítek, která by se později stala 

integrální součástí státního informačního systému. Od roku 1992 byla shromažďována 

geoprostorová data (která jsou přímo nebo nepřímo spojena se Zemí) a odpovídající 

popisná data (atributová data). ČÚZK vytvořil v roce 1994 ,,Koncepci Základní báze 

geografických dat (ZABAGED)” [10], podle níž se řídila tvorba a vývoj ZABAGED  

v 1. etapě v letech 1994 až 2000. Druhá etapa vývoje ZABAGED se dosud řídí 
                                                 
2 ZABAGED neobsahuje kartografické značky, ale jen body, linie a areály. Linie jsou osami a body těžištěm 
objektů.  
3 Jedná se o topologicky čistou vektorovou kresbu. Každý element je zobrazen pouze jednou, přestože je 
nositelem dvou i více významů současně, např. silnice je zároveň hranicí užívání půdy a administrativní 
hranicí.  
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dokumentem ,, Koncepce 2. etapy vývoje Základní báze geografických dat (ZABAGED)” 

[11], která probíhá od roku 2001 do konce roku 2005. 

Prostorová složka ZABAGED vznikla digitalizací aktualizovaných tiskových 

podkladů Základní mapy ČR 1:10 000, které zobrazovaly polohopis, vodstvo, lesy  

a zahrady a výškopis. Tiskové podklady se aktualizovaly pomocí fotogrammetricky 

vyhodnocených leteckých snímků a topografickou přehlídkou v terénu. Popisná složka  

se získává převážně od správců oborových databází (vodstva, železnic, silnic aj.). 

ZABAGED je určena zejména k využití ve dvou základních oblastech [12]: 

1) pro potřeby aplikací GIS a prostorových analýz, 

2) pro automatizovanou tvorbu map 1:10 000 a menších měřítek (mapy nové 

generace), kdy z map v měřítku 1:10 000 se poloautomatizovaným  

až automatizovaným procesem generalizace odvozují mapy menších měřítek 

(1:25 000, 1:50 000). 

 Během let 1994 až 1995 byla převedena Základní mapa ČR 1:10 000 na celém území  

do rastrové podoby. Tiskové podklady mapových listů ZM10 se skenovaly velmi přesným 

skenerem firmy Kongsberg s rozlišením 1016 dpi4. Poté se provedla afinní transformace  

ze systému skeneru do systému JTSK na čtyři rohy mapového listu. Vznikla tak bezešvá 

rastrová mapa (nejmenší čtverec 2x2 km), které původně dostala název ZABAGED/2, nyní 

se označuje jako Rastrová reprezentace ZM ČR. Rastrová data jsou k dispozici z celého 

území ČR kromě mapových listů z vojenských újezdů, a to v měřítkách 1:10 000,  

1:25 000, 1:50 000 a 1:200 000.  

 Pro řadu účelů byla geografická data zapotřebí ve vektorové formě, a proto se začala 

provádět vektorizace (převod z rastru na vektor), která probíhala v letech 1994 až 2000  

a vedla ke vzniku vektorového topologicky čistého topografického modelu. K tomuto 

účelu byla použita poloautomatická vektorizace pomocí programu GEOVEC (produkt 

firmy Intergraph) a dávkové (automatické) zpracování programem IVEC.  

U poloautomatické vektorizace systém identifikuje objekt rastru a informuje operátora  

o směru, kterým chce provádět vektorizaci. Po potvrzení ze strany operátora začne 

automaticky vektorizovat. Pokud systém narazí na překážku (mezera, křižovatka) nebo 

sporný bod, zastaví se a čeká na operátorovy příkazy [13]. K automatickému začištění 

kresby a ke kontrole vektorových souborů (např. kontrola uzavřenosti plochy) byly použity 

                                                 
4 1016 dpi=1016 bodů na jeden palec, 1 palec je přibližně 2,54 cm  

 27  



     
 

speciální nástroje programového produktu MGE. Výsledkem vektorizace jsou dva soubory 

a to soubor polohopisu a soubor výškopisu.  

 V roce 2000 byl naplněn základní obsah topologickovektorového topografického 

modelu území ČR nazývaný ZABAGED/1, nyní ZABAGED. Přednostně vznikala 

vektorová podoba v oblastech průmyslových aglomerací, hospodářsky významných území, 

prostorů národních parků a chráněných krajinných oblastí. V této době ještě neobsahoval 

ZABAGED/1  detaily intravilánu (byly jen v rastrové formě) a atributy.  

V průběhu let 2001 až 2003 proběhlo podle [11] doplnění polohopisu v intravilánu  

a atributů objektů ZABAGED, které byly získány od správců databází jednotlivých 

kategorií územních jevů (např. silniční databáze od správy silničního fondu apod.). 

Instituce nebo organizace poskytující atributy jsou garanty těchto údajů. Popisná data jsou 

uložena v tabelární formě ASCII souborů. Z důvodu potřeby přenosu dat ZABAGED mezi 

různými programovými produkty a uživateli byl v roce 2003 vytvořen prozatimní 

výměnný formát ZABAGED.   

Podle [11] proběhla v letech 2001 až 2005 2. etapa vývoje ZABAGED. Byla 

aktualizována a geometricky se zdokonalila polohopisná složka ZABAGED konkrétně  

s obsahem ortofotomap (1/3 území ČR každý rok). Digitální ortofotomapy se přitom 

překryly obsahem ZABAGED a v případě zjištěného rozdílu většího než 5 m  

ve skutečnosti se provedla tzv. náprava geometrie.  V letech 2001 až 2003 se databáze 

přetvořila na souvislou bezešvou databázi pro celé území státu v prostředí MGE Data 

Manager a také se zdokonalila správa databáze ZABAGED. Před tím byl základní 

jednotkou mapový list a nyní lze vymezit území podle konkrétní potřeby. V průběhu 

aktualizace polohopisu probíhalo pouze výběrově zpřesnění výškopisu, když byla zjištěna 

evidentní změna např. nový lom, povrchový důl, násyp dálnice atd. DMR ZABAGED 

(digitální model reliéfu ZABAGED) se systematicky zdokonaluje po roce 2005 a to 

aktualizací antropogenních změn terénu, doplněním terénních hran a soustavy kót (mříže) 

v místech, kde rovinný terén není dostatečně vystižen vrstevnicemi.  

Při aktualizaci ZABAGED se též využívá skutečnosti, že většina (nových) změn  

v terénu je antropogenní povahy. Každá taková změna musí být dokumentována a to 

zpravidla také vyhotovením tématické mapy. Této dokumentace se pak využívá jako 

podkladu k údržbě databáze. Příslušní správci odpovídajících kategorií objektů ZABAGED 

náležejí k předním uživatelům ZABAGED. Tito správci poskytují změnové údaje 

výměnou za bezplatné poskytování dat ZABAGED. Kromě těchto změn existuje menší 

množství přírodních, živelně generovaných územních změn (např. požárem zlikvidovaná 
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budova, stržený most povodní atd.), které sice nejsou dokumentovány na mapě, ale jsou 

hlášeny u policie, hasičů, pojišťoven a podobných organizací. Po získání informací  

o těchto změnách se pak musí provést lokálně cílené mapování vzniklé změny. Zatím se  

v koncepci údržby ZABAGED nepočítá s uchováváním historických dat [14].  

 ZABAGED se výrazně uplatňuje při obnově základních a tématických státních 

mapových děl středních měřítek. Zeměměřický úřad zpracovává Základní mapu ČR  

1:10 000 (2001-2006), 1:50 000 (2002-2007), 1:25 000 (od roku 2004) a Silniční mapu ČR 

1:50 000 (2002-2007) nové generace. Jedná se o digitální rastrový kartografický model 

území vyhotovený z vektorového topografického modelu ZABAGED. Nová rastrová data 

naprosto přesně přilínají na vektorových datech ZABAGED. Oproti rastrům získaných 

skenováním tiskových podkladů ZM10 mají nové rastry výhodu čistšího obrazu, bohatší 

značkový klíč a aktuálnost mapy.  

 Od 1.1. 2005 na základě novely zeměměřického zákona jsou poskytována správním 

úřadům, soudům a orgánům veřejné správy data ZABAGED bezplatně pro výkon jejich 

působností. Mezi úspěchy ZABAGED lze zařadit ocenění získané v čtvrtém ročníku 

ankety o nejlepší kartografické dílo v roce 2001 pořádané Českou kartografickou 

společností v roce 2002, a to vyhlášení Základní mapy 1:10 000 nové generace mapou 

roku v kategorii atlasů a souborů map. 

 Pro posouzení vlastností  ZABAGED lze též uvést závěry studie z roku 1997 pražské 

firmy Arcdata, v níž se porovnávala ZABAGED s DMÚ 25 (Digitální model území  

1:25 000). DMÚ 25 je součástí Vojenského informačního systému a informační obsah 

odpovídá v podstatě vojenské topografické mapě 1:25 000. Výhody a nevýhody 

ZABAGED oproti DMÚ 25 byly publikovány v [15] v roce 1997. 

Výhody: 

 lepší propojitelnost s oborovými databázemi 

 přítomnost hranic (katastrů, obcí, rozvodí aj.) 

 neduplicitní uložení většiny prvků databáze 

 větší podrobnost zákresu budov, vodních toků apod. 

Nevýhody: 

 o něco menší rozsah sledovaných prvků (potřeby armády splňuje další tématická 

náplň) 

 užší spektrum zapojitelných atributů, zejména u objektů komunikací a rostlinného 

pokryvu (stejný důvod) 
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 některé prvky plošného charakteru jsou zaznamenány jako linie (např. mokřiny, 

budovy) 

 pomalejší tempo zpracování (DMÚ 25 byl naplněn do konce roku 1997 a po roce 

1998 k dispozici, ZABAGED až v roce 2000, resp. 2003) 

 vyšší cena poskytovaných dat (v období kolem 1997). 

 

2.2 Obsah a struktura ZABAGED 
 

Databáze ZABAGED se skládá z grafických vektorových souborů (vektorizované mapové 

listy) a relační databáze ORACLE. Jednotlivé objekty grafických souborů jsou programově 

propojeny s příslušnými atributovými záznamy v databázi ORACLE. Databáze 

ZABAGED je budována v programovém prostředí MGE/Microstation. 

 Obsah databáze je uspořádán ve třech úrovních, a to v kategoriích, typech objektů  

a atributech. Kategorií bylo zvoleno osm (v závorce je uveden počet typů objektů  

v odpovídající kategorii): 

1) sídla, hospodářské a kulturní objekty (30) 

2) komunikace (28) 

3) rozvodové sítě a produktovody (6) 

4) vodstvo (12) 

5) územní jednotky (2, např. hranice) 

6) vegetace a povrchy (14, např. les) 

7) reliéf (13, výškopisná složka) 

8) geodetické body (3). 

Obsah ZABAGED tvoří 106 typů objektů, které jsou začleněny do 60 různých grafických 

vrstev vektorových souborů. Programový produkt Microstation umožňuje rozdělit grafické 

elementy max. na 63 vrstev. Tři vrstvy tedy zůstaly neobsazené. Většina typů objektů se 

podrobně charakterizuje pomocí atributů jako např. atributy vyjadřující bližší funkci (např. 

pošta u typu objektu budova), stav (např. ulice sjízdná, nesjízdná), jméno (např. Labe), 

označení (např. identifikátor silnice), druh (např. hraniční přechod silniční, železniční,  

pro pěší, vodní), číselnou hodnotu (např. výška bodu) aj. Hodnoty atributů jsou např. 

identifikátory vodních toků a povodí, čísla silnic, uzlových bodů, stavebních objektů  

na silnicích, označení traťových a definičních úseků železničních tratí, kódy letišť, kódy  

a názvy chráněných území, kódy územních jednotek a katastrálních území atd. Každý 
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objekt nese sebou atribut MAPNO, který má 6 znaků, a znamená číslo mapového listu 

ZM10, v kterém se daný objekt nachází.   

 Do 7. kategorie nazvané reliéf je zařazeno 13 objektů (konkrétně viz tab. 7) [9]. 

Tabulka 7  Obsah reliéfu 
Pořadové číslo typu objektu Typ objektu v katalogu objektů 

7.01 Hranice geomorfologické jednotky 
7.02 Vrstevnice základní 
7.03 Vrstevnice zdůrazněná 
7.04 Vrstevnice doplňková 
7.05 Kótovaný bod 
7.06 Skalní útvary 
7.07 Rokle, výmol 
7.08 Sesuv půdy, suť 
7.09 Vstup do jeskyně 
7.10 Osamělý balvan, skála, skalní suk 
7.11 Skupina balvanů 
7.12 Stupeň, sráz 
7.13 Pata terénního útvaru 

 
 Bodové objekty jsou znázorněny bodem definovaným na mapové značce nebo 

průsečíkem os liniových objektů. Liniové objekty jsou vyjádřeny samotnou linií nebo 

podélnou osou. Areálové objekty jsou reprezentovány obvodovou hranicí areálu a vnitřním 

bodem (centroidem). Centroidy nesou popisné informace k daným areálovým objektům. 

Takto jsou zobrazovány areály v současném MGE datovém modelu ZABAGED. Existuje 

také zjednodušený datový model odvozený z MGE modelu. Zjednodušený datový model 

neobsahuje některé účelově zavedené objekty (např. silnice jako hranice užívání), plochy 

jsou v něm znázorněny polygony, které umožňují areály lépe symbolizovat. Zjednodušený 

datový model je uživatelsky příjemnější. V MGE datovém modelu lze převést plochy 

znázorněné hranicí a centroidem na reprezentaci polygonem.    

 Objekty jsou rozděleny do čtyř skupin A, B, C, D podle geometrické přesnosti, která 

je jedním z parametrů jakosti dat. V skupině A jsou obsaženy objekty určené souřadnicemi 

získanými z původního měření (např. geodetické body). Do skupiny B náleží objekty 

jednoznačně identifikovatelné v území (např. budovy, komunikace). Do skupiny C patří 

objekty, které nejsou jednoznačně určitelné v území (např. obtížně identifikovatelná 

hranice kultur). Skupinu D tvoří objekty nejnižší přesnosti pořízené z map menších měřítek 

(např. rozvodnice) [12].  
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2.3 Technologie tvorby 3D vrstevnicového modelu ZABAGED 
 
DMR je digitální model reliéfu (zemský povrch bez staveb a vegetačního pokryvu), kde 

každému polohově určenému bodu je dána výška v podobě třetí souřadnice. Umožňuje  

mj. odvodit výšky mezilehlých bodů.  

 Vektorizací vrstevnic vznikl vektorový grafický soubor výškopisu 2D (neobsahoval 

výškovou souřadnici z). Při tvorbě 2D modelu vrstevnic musela zvektorizovaná vrstevnice 

kopírovat stopu podkladového rastru a nesměla z ní vybočit. Při procesu vektorizace 

vrstevnic byly vynechány body nadbytečné pro vyjádření křivosti vrstevnic (simplifikace).  

Za nadbytečné byly považovány body vzdálené od spojnice sousedních bodů o méně než 

polovinu buňky rastru. 

 Při vektorizaci výškopisných podkladů ZM10 nebylo vždy možné identifikovat 

výšku vrstevnice např. v rovinných oblastech, kde nelze určit, zda příslušný útvar, 

vyjádřený pomocnou vrstevnicí bez spádovek, je o 0,5 m níže nebo výše než okolí. Takové 

vrstevnice se při vektorizaci vynechaly. V ZABAGED se neobjevily ani vrstevnice, které 

byly již vynechány při kartografické kresbě ZM10 (v místech výskytu terénního stupně, 

skály, zářezu, náspu, zdi, koryta vodního toku apod.). V takové oblasti je pak terén 

vyjádřen nedostatečně a příčinu je možné zpravidla zjistit konfrontací s polohopisem 

ZABAGED [5].   

 3D model výškopisu vznikl připojením odpovídající výškové souřadnice z k bodům 

na vrstevnicích. V některých částech území připojil výškovou souřadnici uživatel, který 

získal vektorový soubor 2D výměnou za připojení výškové souřadnice [12]. Programy  

pro tvorbu 3D modelů typu TIN (trojúhelníková síť) vytvoří 3D model i v místech  

s vynechanými vrstevnicemi, proto je třeba počítat s tím, že v těchto oblastech nemusí být 

výškopis věrohodný. Kontrola 3D modelu vrstevnic se prováděla pohledem na jeho 

trojúhelníkový model a tak se dal zjistit jen výskyt hrubých chyb, např. chybně zadaná 

výška vrstevnice. Systematicky se prováděla kontrola vrstevnic na stycích mapových listů, 

při které se objevily hrubé chyby, které vznikly již v původní topografické mapě 1:10 000 

a byly převzaty do ZM10. Takovou chybou byla např. vrstevnice s vyznačenou výškou  

o několik desítek metrů jinou než tatáž vrstevnice na sousedním mapovém listě [5].   

Obecně lze předpokládat, že vrstevnice DMR ZABAGED jsou totožné  

s vrstevnicemi ZM10 (s výjimkou vynechaných nejistě označených vrstevnic). Přesnost 

DMR ZABAGED je dána přesností ZM10, která převzala přesnost původní topografické 

mapy 1:10 000 (viz tab. 1), když se nebere v úvahu vliv montáže grafických podkladů  
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z topografické mapy do jiného kladu listů ZM10. DMR ZABAGED umožňuje vhodnou 

interpolací zjistit nadmořskou výšku libovolného bodu terénu, tedy i tam, kde nebyla výška 

přímo změřena nebo vyprojektována. 
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3 Vlastnosti výškopisu THM v lokalitě Česká Skalice 
 
Technickohospodářská mapa (THM) je jedno ze státních mapových děl velkého měřítka, 

které vznikalo ve dvou etapách vývoje. Technickohospodářské mapování probíhalo 

nejprve na základě ,,Instrukce pro technickohospodářské mapování v měřítkách 1:500,  

1:1 000, 1:2 000 a 1:5 000 (Prozatímní vydání)”[16] od roku 1961 do roku 1968, a to  

v geodetickém referenčním systému S-42 a Gauss-Krügerově zobrazení. Důvodem 

zahájení technickohospodářského mapování byly potřeby rozvoje národního hospodářství, 

změny ve struktuře zemědělské půdy a další změny v přírodě způsobené rozvojem 

průmyslu, dopravy, zintenzivněním těžby nerostných surovin, rozvojem bytové výstavby 

apod. Na základě usnesení vlády ČSSR č. 327 z roku 1968 se upustilo od použití systému 

S-42 a Gauss - Krügerova zobrazení pro civilní orgány. Po roce 1969 až do roku 1981 se 

začalo mapovat v systému S-JTSK  podle ,,Směrnice pro technickohospodářské 

mapování”[17]. Technickohospodářské mapy byly podkladem pro evidenci nemovitostí, 

technické účely i pro plánování národního hospodářství. Mapy sloužily výhradně  

pro potřeby státních orgánů a socialistických organizací. Technickohospodářské mapy  

z obou etap pokrývají přibližně 9 % současného území České republiky.     

 Pro účely diplomové práce byly vybrány mapové listy z lokality Česká Skalice 

vyhotovené v letech 1961-1965 a 1966-1970 (viz tab. 8). Tyto mapy byly vyhotoveny 

převážně v období platnosti Instrukce [16], ale zčásti přesáhly do období platnosti  

Směrnice [17]. 
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3.1  Technickohospodářské mapování v letech 1961–1968    

Technickohospodářské mapy jsou mapy velkých měřítek (1:5 000 a větších), které byly 

původně pořizovány především pro technické a hospodářské účely. Zobrazují polohopis  

a výškopis s přesností danou měřítkem mapy a použitou metodou mapování. 

 THM se dělí podle obsahu na mapy: 

a) základní – obsahují geodetické základy, pozemky, budovy a technická zařízení 

trvalého charakteru, zobrazená v rozsahu odpovídajícím všeobecné technické  

a hospodářské potřebě, a výškopis vyjádřený vrstevnicemi o základním intervalu  

1 m, kótami a šrafami, 

b) účelové – na základě obsahu základních map jsou obohaceny o další předměty 

měření a šetření a nebo obsahují podrobnosti předmětů zobrazených v základní 

mapě v rozsahu daném pro určitý speciální účel (např. Jednotná železniční mapa). 

Základní mapy vyhotovovaly a udržovaly organizace v resortu Ústřední správy geodézie  

a kartografie. Speciální obsah účelových map zajišťoval příslušný orgán, podnik nebo 

organizace pověřené správou jednotlivých technických zařízení a služeb. 

  THM se v letech 1961-1969 zobrazovaly v Gauss-Krügerově konformním příčném 

válcovém zobrazení. Referenční plochou byl Krasovského elipsoid (a=6 378 245 m, 

i=1:298,3). K dosažení přípustného délkového zkreslení byly zvoleny třístupňové 

poledníkové pásy (č. 4,5,6,7,8). Pro tyto pásy příslušely základní poledníky 12°, 15°, 18°, 

21° a 24° východně od Greenwiche. Vliv délkového zkreslení dosáhl v našich 

zeměpisných šířkách na okrajích 3° pásů +14 cm/km. Dotykové poledníky pásů č. 5 a 7 

jsou identické s dotykovými poledníky šestistupňových pásů č. 3 a 4. V období 1961–1969 

byl používán souřadnicový systém S-42. Každý pás měl vlastní soustavu pravoúhlých 

rovinných souřadnic. Výškový systém THM již byl baltský-po vyrovnání.  

 Klad a označení mapových listů THM byly shodné s kladem vojenských 

topografických map (vycházel z kladu Mezinárodní mapy světa 1:1 000 000). Rozměry 

mapových listů 1:5 000 byly  1´15"x1´52,5" a označení této mapy bylo složeno z označení 

mapy 1:1 000 000 (M-33), mapy 1:100 000 (M-33-65) a čísla mapy 1:5 000 uvedené  

v závorce např. M-33-65-(210). Klad listů 1:2 000 pak vznikl dělením mapového listu  

1:5 000 na 2 sloupce a 2 vrstvy. Označení mapy 1:2 000 se tedy skládalo z označení 

příslušné mapy 1:5 000 a čísla 1-4 příslušného listu 1:2 000 (např. M-33-65-(210)-2). 

Obdobným dělením vznikl klad a označení map v měřítkách 1:1 000 a 1:500.  
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 Výškové bodové pole pro potřeby mapování výškopisu tvořily body Československé 

jednotné nivelační sítě I-IV. řádu. Před vlastním technickohospodářským mapováním se 

provedla revize nivelační sítě a doplnila se o další body IV. řádu. Body se volily v takové 

hustotě, aby v extravilánu byla průměrná vzdálenost bodů 1 km a v intravilánu 0,6 km  

(v sídlišti alespoň 3 nivelační body). Dále byly zaměřeny výšky bodů podrobného 

polohopisného bodového pole vybudovaných v takové hustotě, aby to vyhovovalo 

požadavkům podrobného měření.    

 Při podrobném výškovém měření se používal geodetický výškopisný podklad, který 

se dělil na číselný a grafický. Číselný podklad tvořily zápisníky tachymetrického měření, 

kótované výškopisné náčrty, profily apod. pořízené s dostačující přesností pro konstrukci 

výškopisu. Jako grafický výškopisný podklad se mohly použít vrstevnicové plány  

ve stejném nebo větším měřítku, splňující přesnost výškopisu [16], které se dalo plně nebo 

z části využít ke kresbě výškopisu. 

 U základních map se volba měřítka mapy řídila typem území: 

a) pro oblasti průmyslové – 1:2 000 (výjimečně 1:1 000); v tomto měřítku jsou 

vyhotoveny všechny mapové listy použité v diplomové práci, 

b) pro oblasti převážně zemědělské – 1:5 000, přičemž pro ucelené obvody obcí se 

vyhotovily příložné mapy v měřítku 1:2 000 případně 1:1 000. 

 Nešlo-li ve zvoleném měřítku zobrazit náplň stanovenou pro základní mapu, 

vyhotovovaly se příložné mapy většinou v intravilánech (města, sídliště, průmyslové 

závody, velké obce) a to ve větších měřítkách (1:2 000, 1:1 000, 1:500).  

 Přesnost nadmořských výšek bodů výškového bodového pole se lišila podle způsobu 

jejich určení (v níže uvedených vzorcích je r délka pořadu v km a mezní odchylka 

 v mm) [16]: Δ

1) pro body nivelačních pořadů I. – IV. řádu platila přesnost stanovená nivelační 

instrukcí a nivelačním návodem, 

2) pro body stabilizované nivelačními značkami a určené pořady technické nivelace 

byla mezní odchylka v uzávěru pořadu r20±=Δ   pro rmax = 6 km, 

3) pro body bodového pole stabilizované kameny a určené pořady technické nivelace 

byla přípustná odchylka r30±=Δ  pro rmax = 6 km, 

4) pro body bodového pole stabilizované kameny a určené trigonometrickou nivelací 

byla přípustná odchylka r80±=Δ  ve výškovém pořadu pro rmax = 3 km, 
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5) nadmořské výšky bodů podrobného bodového pole zjištěné fotogrammetricky 

byly určeny se střední chybou ± 0,18 m (max. chyba ± 0,50 m). 

 Přesnost nadmořských výšek podrobných bodů se posuzuje ve vztahu k nadmořským 

výškám nejbližších bodů výškového bodového pole a závisí na přesnosti zvolené metody 

měření.  

 Grafická přesnost výškopisu u geodetických metod měření vychází z této přesnosti 

zvětšené o chybu ze zobrazení výškových bodů a z interpolace vrstevnic. Pro ověření 

přesnosti vrstevnic probíhala kontrola bodovou zkouškou nebo profily, které byly vedeny 

kolmo na vrstevnice. Výškové odchylky vrstevnic nesměly překročit mezní chyby uvedené  

v tab. 9, které jsou závislé na měřítku mapy, sklonu terénu ε a typu terénu. V případě 

většího počtu měření nesměly 2/3 odchylek překročit polovinu uvedených mezních 

odchylek v tab. 9 [16]. 

Tabulka 9  Mezní chyby výškových odchylek vrstevnic 
Typ terénu 

Měřítko mapy Sklon terénu 
ε [°] 

přehledný 
mezní odchylka [m] 

( )22 0,440,0 εtg+  

nepřehledný 
mezní odchylka [m] 

( )22 0,750,0 εtg+  
0 0,40 0,50 
5 0,53 0,79 

10 0,81 1,33 
15 1,14 1,94 
20 1,51 2,60 
25 1,91 3,30 
30 2,34 4,07 
35 2,83 4,93 

1: 2 000 

40 3,38 5,89 
 
Pro přesnost určení nadmořských výšek kótovaných bodů polohopisu a charakteristických 

bodů výškopisu platily stejné odchylky jako pro vrstevnice, ale dopustné meze se  

snížily o 1/3.     

Výškopis na THM se vyjadřoval vrstevnicemi, výškovými kótami a šrafami. Body 

základního výškového bodového pole se zobrazily v mapě smluvenou značkou, číslem  

a nadmořskou výškou v metrech na tři desetinná místa a body podrobného výškového pole  

na dvě desetinná místa.  

Vrstevnice se zobrazovaly o základním intervalu 1 m a v rovinných územích ještě 

doplňující po 0,5 m. Doplňující vrstevnice s polovičním nebo i menším intervalem se 

zobrazily čárkovaně tam, kde by základní interval nevystihl detaily tvaru terénu. 

Interpolovalo se ve směru spádnic a na tvarových čarách zemského povrchu (např. 
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hřbetnice, údolnice, apod.). V místech s velkým spádem, kde docházelo k přiblížení 

základních vrstevnic až na 0,5 mm, se zobrazily jen vrstevnice zesílené (po 5 m). Zvláštní 

pozornost byla věnována sestrojení vrstevnic v místech se zaměřenými profily  

a v oblastech styku se sousedními mapovými listy. Šrafování se použilo u stupňů (břehy, 

meze) a u uměle vytvořených změn terénu (jámy, nádrže apod.), které byly také označeny 

kótami. Výšky podrobných bodů na přírodním nebo zemědělsky obdělávaném povrchu se 

uváděly na dm a v ostatních případech (zejména na zpevněném povrchu) na cm.      

Pro konstrukci výškopisu se měřily následující údaje [16]: 

1) body nezbytné pro interpolaci vrstevnic, 

2) výškové kóty nivelačních bodů, bodů polohopisného bodového pole  

a charakteristických bodů terénu (např. kóty pomníků, význačných 

veřejných budov, středů křižovatek ulic, příčných profilů ulic a komunikací, 

propustí, lomových bodů terénních stupňů, vrcholů, dna příkopů, náspů, 

výkopů, hrází a jam atd.), 

3) relativní výškové rozdíly – pro místa, která nešlo znázornit vrstevnicemi, ale 

technickými šrafami (např. náspy, výkopy podél komunikací, hráze, 

příkopy, kopečky, jámy a stupně).   

  Před vlastním měřením se provedl průzkum území, při kterém se zvolila metoda 

měření podle způsobu zastavění, porostu a svažitosti terénu. 

 Pro podrobné výškopisné měření se použily: 

1) geodetické metody 

a) plošná nivelace – v intravilánu, pokud byla k dispozici hustá síť 

polohopisně určených bodů, 

b) polární metoda – při současném polohopisném měření, 

c) číselná tachymetrie – použila se např. u kombinované metody  

(na fotoplánu), 

2) fotogrammetrické metody 

a) univerzální metoda – základní metoda THM, 

b) pozemní metoda – doplňující metoda, použila se výjimečně ve spojení  

s polohopisným měřením skalnatých strání, lomů a povrchových dolů. 

Nadmořské výšky stanovisek pro měření výškopisu byly určeny už při vyhotovování 

polohopisu, a to na dvě desetinná místa.  

Dále jsou uvedeny metody použité pro vybranou lokalitu v této diplomové práci. 

Metoda plošné nivelace se použila v oblastech s požadavkem na zvýšenou přesnost  
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v určení výšek a také tam, kde tyto požadavky na přesnost mohly být splněny (zejména  

na zpevněném povrchu komunikací). Při plošné nivelaci se výšky vybraných podrobných 

bodů polohopisu získaly bočními záměrami z bodů nivelačních pořadů nebo vrcholů 

čtvercové sítě zaměřených geometrickou nivelací ze středu. Metoda byla použita zejména 

v intravilánu, kde byl k dispozici hustší polohopisný podklad. V případě potřeby zobrazení 

dalších bodů, které neobsahoval polohopisný podklad, se tyto body doměřily pásmem nebo 

opticky.  Nadmořské výšky podrobných bodů se počítaly na cm na zpevněném povrchu  

a u ostatních na dm (zaokrouhlením číslice 5 nahoru). Upravené cesty a vodní toky  

se nivelovaly v příčných profilech v místech, kde se tvar profilu nebo spád a směr osy 

měnil. Při rovnoměrném spádu komunikací se volily příčné profily ve vzdálenosti  

20 – 50 m od sebe [16].  

Číselnou tachymetrií se zaměřily body, u nichž je postačující decimetrová 

přesnost (např. body na přirozeném nebo obdělávaném zemském povrchu,  

na neupravených cestách a vodních tocích, v lomech atd.). Získané výšky těchto bodů  

se většinou použily jen pro konstrukci vrstevnic s výjimkou bodů důležitých pro posouzení 

tvaru zemského povrchu, které se opatřily kótami (např. kupy, sedla, styky hřbetnic  

a údolnic). Kótované body spolu s technickými šrafami se použily také tam, kde 

vrstevnicemi nešlo dobře vyjádřit důležité antropogenní útvary v terénu (např. náspy, 

výkopy, hráze). Použitý tachymetrický přístroj musel mít dalekohled s aspoň 

osmnáctinásobným zvětšením a dělení kruhu umožňující čtení úhlů s přesností 0,02g (1´). 

Délka záměry nesměla přesáhnout 150 m pro měřítko 1:2 000. Pokud to bylo možné, 

zjišťovala se výška podrobných bodů při vodorovné záměře. Na styku sousedních listů  

se v každém mapovém listě mapoval výškopis v prostoru překrytu v rozsahu 10 – 20 m  

za sekčním rámem [16]. 

Pro vyhotovení výškopisných podkladů a pro zajištění souvislosti s polohopisem  

se použily otisky polohopisných polních náčrtů, snímky nebo zvětšeniny polohopisného 

podkladu, jímž byla mapa, která má být výškopisem doplněna. Výškopisné náčrty měření 

se vyhotovily přímo v poli a znázornily se v nich schematicky terénní tvary a jejich křivost. 

Náčrty obsahovaly např. hřbetnice, údolnice vyznačené čárkovaně, horizontály v místech 

bez náhlých změn spádu, šrafy ve směru spádnic v místech náhlé změny spádu, relativní 

výšky u útvarů nepatrného rozsahu, obrazy skal apod. 

Po konstrukci a zobrazení vrstevnic se provedlo jejich porovnání se skutečností. 

Nejprve se vymezily nesrovnalosti viditelné pouhým okem, zejména ve velmi členitém 

území nebo porostlém území. Mohly se tak objevit chyby způsobené vadnou interpolací 
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nebo kresbou vrstevnic, které se opravily ihned. Při evidentně chybném zaměření se 

měření doplnilo v terénu a oprava provedla v kanceláři. 

Pro vyhotovení THM s výškopisem se zejména používala letecká fotogrammetrie. 

Univerzální stereofotogrammetrická metoda se použila k zaměření polohopisu  

a výškopisu v přehledném členitém území. Pro získání leteckých snímků se volilo zejména 

období mimovegetační nebo s nízkou vegetací v polní trati. Snímky byly vyhotoveny  

s 60–80% podélným překrytem. Polohopis se v případě použití techniky rytí do vrstvy 

nanesené na skle nebo plastické hmotě vyhodnotil bodově. Výškopis se vyhodnotil přímo 

rytím na samotné desce s rycí vrstvou, na kterou byly některé důležité polohopisné prvky 

(např. silnice s příkopy, náspy, řeky apod.) předem zobrazeny a to v místech prudké změny 

vrstevnic nebo když jejich průběh bezprostředně souvisel s polohopisem (např. u vodních 

ploch) [16].  Vrstevnice se vyhodnotily stejným způsobem jako u topografické mapy  

1:10 000 plynulým vedením měřické značky po stereoskopickém modelu. Musela být 

vyhodnocena každá základní vrstevnice. Výškové kóty se vyhodnotily dvojím nastavením 

prostorové měřické značky na model terénu. Rozdíl ve dvojím nastavení nesměl být větší 

než 1/3 základního intervalu (základní interval 1 m → rozdíl menší než 0,3 m). Nadmořská 

výška kótovaných bodů se uvedla na 0,1 m. V průběhu vyhodnocení se provedla kontrola 

přesnosti vyhodnocení, kdy rozdíly kontrolního a původního odečtení signalizovaných 

podrobných bodů nebo bodů jednoznačně identifikovatelných nesměly překročit ve výšce  

0,3 m. Vyhodnocení vrstevnic se také kontrolovalo druhým nezávislým vyhodnocením 

zesílených vrstevnic na nesrážlivou průsvitku. Rozdíl mezi dvojím vyhodnocením 

zesílených vrstevnic nesměl překročit 2/3 základního intervalu [16]. Pro převod 

fotogrammetrických modelových souřadnic do systému S-42 se použila afinní 

transformace. Nejprve se vypočetly transformační klíče pomocí vlícovacích bodů  

ve snímkové dvojici a pak se provedla transformace souřadnic podrobných bodů. 

V souvislých lesních porostech se mohl výškopis převzít z map menších měřítek. 

Proto nemůžeme tyto oblasti v THM porovnávat s digitálním modelem reliéfu ZABAGED. 

Převzaté vrstevnice se zobrazily barvou slabší intenzity než normální vrstevnice a jejich 

původ se uvedl ve schématu v mimorámových údajích. Popisované vlastnosti THM se 

týkají mapových listů Náchod 9-5/1 a Náchod 8-7/1. 
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3.2 Technickohospodářské mapování v letech 1969 – 1981 

  
Mapové listy THM použité v diplomové práci (Náchod 7-1/3 a Náchod 9-1/4) byly 

vyhotoveny později - v letech 1966 až 1970 (viz tab. 8). V tomto období ještě platila 

,,Instrukce pro technickohospodářské mapování v měřítkách 1:500, 1:1000, 1:2000  

a 1:5000 (Prozatímní vydání)”[16], ale od 1. srpna 1969 také nabyla účinnosti ,,Směrnice  

pro technickohospodářské mapování”[17]. Tato kapitola se zabývá zejména změnami  

v technickohospodářském mapování, které nastaly po roce 1969 ve smyslu ,,Směrnice  

pro technickohospodářské mapování”[17]. 

 Vyhotovení, vedení a obnovu těchto map prováděly rovněž orgány a organizace 

Českého úřadu geodetického a kartografického. Technickou jednotkou mapování bylo 

katastrální území, výjimečně obvody místních tratí včetně území vymezeného k výstavbě. 

Důležitou změnou oproti THM v letech 1961 – 1969 byla změna zobrazení  

a souřadnicového systému. Technickohospodářské mapy se nadále vyhotovovaly  

v obecném dvojitém konformním kuželovém zobrazení (Křovákovo zobrazení)  

na Besselově elipsoidu a byl použit souřadnicový systém  S-JTSK (stejné zobrazení  

a referenční systém jako ve stejné době vznikající Základní mapě 1:10 000). Výškový 

systém zůstal stejný: baltský – po vyrovnání.  

 Souvislý klad listů THM navázal na dělení triangulačních listů v S-JTSK. Klad 

mapových listů je pravoúhlý, je dán rovnoběžkami s osami Y a X zobrazovací soustavy. 

Rozdělením triangulačního listu na 4 sloupce ve směru osy Y a 5 vrstev ve směru osy  

X vznikly mapové listy 1:5 000 o rozměrech 50x40 cm. Označení mapového listu 1:5 000 

je totožné s označením Státní mapy odvozené 1:5 000 např. Náchod 7–1.  Klad a rozměry 

mapového listu v měřítku 1:2 000 vznikly dělením mapového listu 1:5 000 na dva sloupce  

a dvě vrstvy o rozměrech 62,5x50 cm. Označení mapového listu 1:2 000 nese označení 

mapového listu 1:5 000 doplněné ve zlomku o čísla 1 (severozápadní část),  

2 (severovýchodní část), 3 (jihozápadní část), 4 (jihovýchodní část) např. Náchod 7-1/1.  

Obdobným dalším dělením a označením vznikly mapové listy 1:1 000 (62,5x50 cm)  

a 1:500 (62,5x50 cm).   

 Základní výškové bodové pole zahrnovalo body Československé státní nivelační 

sítě (I. – III. řádu a základní nivelační body). Podrobné bodové výškové pole tvořily body 

podrobné nivelační sítě (nivelační sítě IV. řádu a plošné nivelační sítě), stabilizované body 

technické nivelace a body podrobného polohového pole určené výškově technickou 
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nivelací. Podle požadavků na přesnost nadmořské výšky bodů podrobného polohového 

bodového pole se mohla jejich výška určit technickou nivelací nebo trigonometrickým 

měřením. Přesnost bodů určených technickou nivelaci byla stanovena mezní odchylkou 

40 r  [mm] (v uzávěrech pořadů rmax=5 km), kde r je délka pořadu v km. Body 

podrobného polohového bodového pole, jejichž výšky jsou určeny jinak než technickou 

nivelací, se nezahrnuly do podrobného výškového pole [17].  

 Předmětem měření výškopisu byly výškově určené body polohopisu a tvary 

zemského povrchu. V lesních komplexech větších než 25 ha se převzal výškopis  

z původních topografických map 1:5 000 nebo 1:10 000. U topografické mapy 1:10 000 se 

zachoval původní vrstevnicový interval 2 m a rozsah přejímaného výškopisu se vyznačil  

v příslušném skeletu v mimorámových údajích. Tyto oblasti je třeba vyloučit  

z porovnávání s digitálním modelem reliéfu ZABAGED.  

 Podrobné výškopisné měření vyžadovalo vybudování (popř. doplnění) podrobného 

výškového bodového pole, zaměření bodů nutných pro vyjádření vrstevnic nebo 

fotogrammetrické vyhodnocení terénního reliéfu vrstevnicemi, změření kótovaných bodů  

a relativních výškových rozdílů. Hustota kótovaných bodů v místní trati musela být 5 – 10 

bodů na 1 dm2 (na mapě) a v polní trati 1 – 5 bodů na 1 dm2 (na mapě). Jako kótované 

body se volily např. rohy budov, boží muka, pomníky, paty stožárů, středy křižovatek, 

body podrobného bodového pole, vrcholy kup, sedla, spočinky, styky údolnic dna příkopů, 

náspů apod. [17]. U drah a silnic se změřilo vlastní těleso, příkopy, náspy a výkopy.  

 Výškopis se zobrazoval stejným způsobem jako v letech 1961 – 1969 pomocí 

vrstevnic, výškových kót, šraf a relativními výškami. Základní interval vrstevnic byl 1 m, 

který se mohl v rovinatém terénu doplnit vrstevnicemi o intervalu 0,5 m (popř. 0,25 m).  

Nadmořské výšky bodů Československé státní a podrobné nivelační sítě se v mapě 

neuvedly. Nadmořské výšky bodů základního a podrobného polohového bodového pole, 

podrobného výškového pole, základního tíhového pole a bodů měřených technickou 

nivelací na zpevněném povrchu se uvedly na dvě desetinná místa v metrech. U všech 

ostatních bodů a všech fotogrammetricky určených bodů se uvedla výška v metrech  

na jedno desetinné místo. Relativní výšky se uváděly na jedno desetinné místo. 

 Měřická metoda se volila na základě typu, rozsahu území, měřítka mapy  

a požadavku nejvyšší hospodárnosti. Pro podrobné výškopisné měření se použily metody: 

1) plošná nivelace,  

2) číselná tachymetrie, 
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3) metoda polární, 

4) metoda trigonometrická, 

5) univerzální fotogrammetrická metoda. 

Podrobněji budou uvedeny metody, které byly použity při mapování mapových listů THM 

použitých v diplomové práci.  

 Plošná nivelace se použila v rozsáhlejších intravilánech při zvýšeném požadavku  

na přesnost, na zpevněném povrchu a kde byl k dispozici vhodný polohopisný podklad.  

Číselnou tachymetrií se určovaly zejména body na přirozeném nebo obdělávaném 

zemském povrchu, na nezpevněných cestách a vodních tocích. Body určené číselnou 

tachymetrií sloužily většinou k řešení vrstevnic.  

 Univerzální fotogrammetrická metoda byla i nadále základní mapovací metodou. 

Vlícovací body, které slouží k vnější orientaci modelů stereodvojic, se zaměřily polohově   

a výškově geodetickými metodami. Při zaměřování výšek vlícovacích bodů musela být 

dodržena v měřítku 1:2 000 střední chyba =VBσ  0,10 m.  

 Na základě údajů uvedených v tab. 8 lze určit relativní výšku letu smfh ⋅=   

a vnitřní přesnost analogového fotogrammetrického určení výšky jednotlivých bodů 

střední chybou 15,0=σ ‰ . Pro h mmf 152=  a 8007=sm se tak získají hodnoty 

 a mh 1861= m18,0=σ . Apriorní základní střední chyba v odvození výšky  

z fotogrammetricky získaných vrstevnic při sklonu terénu 0° [5] je dána vzorcem: 

222
AOVBV σσσσ ++=                                                      (13)                        

Pro hodnoty m18,0=σ , mVB 10,0=σ  a pro střední chybu nastavení měřické značky  

na vlícovací body při absolutní orientaci mAO 18,0== σσ  je mV 27,0=σ  a mezní chyba 

mV 54,02 =σ . Při porovnání vypočtené hodnoty s tab. 6 pro sklon terénu 0° je zřejmá 

vyšší přesnost výškopisu THM (až trojnásobně). 

Podrobné body výškopisu byly určeny s přesností danou střední výškovou chybou, 

která je závislá na použité metodě měření a měřítku. Na nezpevněném povrchu je střední 

výšková chyba ± 0,12 m u geodeticky určených bodů a ± 0,20 m u fotogrammetricky 

určených bodů pro měřítko 1:2 000 [17]. Přesnost se dále kontrolovala při grafickém 

znázornění výškopisu.  

Mezní odchylka mezi vrstevnicemi na styku mapových listů měřená kolmo  

na vrstevnice [17] je 0,6 mm na mapě (1,2 m ve skutečnosti pro měřítko 1:2 000). Mezní 
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odchylka ve výšce vrstevnic při kontrolním měření profilem je závislá na měřítku mapy,  

na sklonu terénu ε a na typu území (viz tab. 10) [17]. 

Tabulka 10  Mezní odchylky ve výšce vrstevnic při kontrolním měření profilem 
Typ terénu 

Měřítko mapy Sklon terénu 
ε [°] 

přehledný 
mezní odchylka [m] 

( )22 4,250,0 εtg⋅+  

Nepřehledný 
mezní odchylka [m] 

( )22 5,466,0 εtg⋅+
0 0,50 0,66 
5 0,54 0,77 

10 0,66 1,03 
15 0,81 1,37 
20 1,01 1,77 
25 1,23 2,20 
30 1,47 2,68 
35 1,75 3,22 

1:2 000 

40 2,07 3,83 
 
Mezní chyby byly stanoveny jako dvojnásobek příslušných středních chyb. Přibližně 2/3 

zjištěných odchylek by tedy měly být v mezích od nuly do velikosti střední chyby  

a pravděpodobnost výskytu mezních chyb byla stanovena na 5 %. 
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4 Digitalizace výškopisu THM do formy 3D vrstevnicového 
modelu 

 
Zeměměřický úřad zpracoval pro tuto diplomovou práci mapové listy THM v podobě 

černobílého rastru ve formátu  *.cit v souřadnicovém systému S-JTSK. Z místní soustavy 

skeneru byly mapové listy převedeny do S-JTSK afinní transformací na 4 rohy mapového 

listu. Přesnost provedené transformace pro jednotlivé mapové listy je uvedena v tab. 11 

základní střední souřadnicovou chybou ( )225,0 yxxy mmm += , kde mx, my jsou základní 

střední chyby určení souřadnic x, y. 

Tabulka 11  Přesnost transformace mapových listů THM 
Souřadnice rohů 

v S-JTSK [m] Mapový list THM Rastrový soubor Roh 
Y X 

mxy [m] 

1 620 000 1 023 000 
2 618 750 1 023 000 
3 618 750 1 024 000 

Náchod 7-1/3 RNACH713.CIT 

4 620 000 1 024 000 

0,15 

1 622 500 1 034 000 
2 621 250 1 034 000 
3 621 250 1 035 000 

Náchod 8-7/1 RNACH871.CIT 

4 622 500 1 035 000 

1,36 

1 623 750 1 023 000 
2 622 500 1 023 000 
3 622 500 1 024 000 

Náchod 9-1/4 RNACH914.CIT 

4 623 750 1 024 000 

0,04 

1 625 000 1 030 000 
2 623 750 1 030 000 
3 623 750 1 031 000 

Náchod 9-5/1 RNACH951.CIT 

4 625 000 1 031 000 

0,06 

 
  Výškopis mapových listů byl vektorizován v programu Kokeš ruční vektorizací. 

Každý mapový list byl vektorizován do jednoho výkresu (např. 9-1_4.vyk). Vrstevnice se 

uložily do vrstvy VYSVRV a vektorizace byla provedena lomovou čarou 

(Výkres→Linie→Tvorba linie). Výškopisné body (např. vrchol kupy) se uložily do vrstvy 

VYSBOD a terénní hrany do VYSHRANA (např. ostré zářezy).  

Body vrstevnic se volily tak, aby se vyskytovalo co nejvíce trojúhelníků blížících se 

rovnostranným. Na obr. 5 je znázorněna volba bodů na vrstevnicích. Jak lze vidět z tohoto 

obrázku, u vrstevnic s pravidelným rozestupem je podmínka rovnostranných trojúhelníků 

proveditelná, ale se zvětšujícím se zakřivením vrstevnic a jejich rozestupem se stává těžko 
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splnitelnou. V takových oblastech byly body voleny tak, aby co nejlépe vystihly křivost 

původních vrstevnic. 

 
TIN (vytvořený z vybraných bodů při 
vektorizaci ) 

 
 

           

Vrstevnice 

Obrázek 5  Volba bodů na vrstevnicích 
 
Rovinné souřadnice bodů se ukládaly automaticky při vložení bodu, ale souřadnice z se 

vkládala do dialogového okna pro každou vrstevnici zvlášť (viz obr. 6). 

 

 

název 
výkresu název vrstvy 

kreslicí klíč 
linie 

výšková 
souřadnice 

Obrázek 6  Dialogové okno pro tvorbu linie 
 
Výškopisné kóty ve vrstvě VYSBOD se umístily zpravidla do desetinné tečky, pokud kóta 

nebyla znázorněna kartografickou značkou. V několika případech však bylo umístění 

problematické (viz obr. 7). 

          
Obrázek 7  Příklady nejistého umístění kóty do vrstvy VYSBOD 
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Program Kokeš vytváří vektorový soubor ve formátu *.vyk. Bylo nutné provést 

export do formátu *.dgn. Export byl proveden v programu Kokeš pomocí menu 

Soubor→DGN→Export DGN. Pro export výšek se muselo potvrdit v druhé záložce  

v druhém dialogovém okně Nastavení konverze -  konverze výšek-ano, vytvořit 3D DGN. 

Dále se v dialogovém okně Nastavení zdrojového souboru→Výběr zdrojového souboru 

pro konverzi do DGN vybral soubor SEED53DZ.DGN.  

Data ZABAGED poskytl Zeměměřický úřad ve formátu *.dgn. Protože další práce 

probíhala v programu ATLAS DMT verze 3.8, který pracuje s formátem *.dxf, byly data 

ZABAGED a vektorizované mapové listy THM převedeny v programu Microstation  

do formátu *.dxf. 

 Program ATLAS DMT byl použit po dohodě s vedoucím diplomové práce namísto 

původně předpokládaného programu ArcGIS (viz bod 6  Zásad pro vypracování), protože 

poskytuje větší sortiment výstupů vhodných k realizaci zadání diplomové práce. 
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5 Vytvoření TIN ZABAGED a TIN THM na vybraných 
mapových listech THM 

 
TIN (Triangulated Irregular Network) je nepravidelná trojúhelníková síť, která 

reprezentuje povrch jako soubor trojúhelníků, které mají různou velikost a tvar. Pro tyto 

trojúhelníky se uchovávají topologické vztahy (TIN obsahuje informace o sousedech). 

Každému bodu půdorysu x, y je přiřazena právě jedna souřadnice z (nelze zobrazit převisy 

v terénu – lze vést svislici, která protíná povrch ve dvou nebo více místech).  

 Program ATLAS DMT se skládá z několika dílčích programů jako např. Generace 

sítě, Prolínání sítě, Editor sítě, Kres, Výpočet objemu. V modulu Generace sítě (obr. 8) byl 

vytvořen TIN.   

 

  

Volba názvu 
modelu 

Volba 
vstupních dat 

Obrázek 8  Generace sítě 
 
 Nejdříve se provedla konverze dat, kde byla vstupní data (*.dxf) převedena do datové 

struktury modelu terénu a poté se uskutečnila tvorba trojúhelníkové sítě modelu. V prvním 

kroku je vytvořena trojúhelníková síť tak, aby měla stále konvexní obal. V tomto stavu 

trojúhelníková síť obsahuje trojúhelníky tvarově nevhodné pro vyjádření plochy terénu,  

a proto bylo mimo jiné zaškrtnuto v Nastavení pro generaci modelu – Optimalizace sítě. 

Optimalizace sítě přemisťuje hrany sítě tak, aby se trojúhelníky tvarově blížily 

rovnostranným.   Pro splnění podmínky konvexního obalu vznikají na okrajích sítě často 

úzké a dlouhé trojúhelníky, které nejsou vhodné pro další zpracování. Proto byla 

provedena Optimalizace okrajů, která se potvrdila v Nastavení pro generaci modelu. Tyto 
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trojúhelníky na okrajích sítě se nazývají obalové. Obalové trojúhelníky zůstanou prvkem 

trojúhelníkové sítě, ale nejsou zpracovávány v aplikačních úlohách. Takto byla provedena 

tvorba TIN pro každý list THM a ZABAGED.      

 

 
Obrázek 9  Tvorba TIN v programu ATLAS DMT verze 3.8 

 
 
 Pro každý mapový list byly při generaci sítě vytvořeny tyto soubory: 

*.BOD – datový soubor bodů trojúhelníkové sítě 

*.BPR  – datový soubor názvů bodů 

*.dmi  – textový soubor obsahující informace ke konkrétnímu modelu terénu 

*.GGP – textový protokol o generaci určený pro další zpracování Editorem sítě 

*.HRN – datový soubor hran trojúhelníkové sítě 

*.PEV  – datový soubor povinných spojnic 

*.PRT  – textový protokol o průběhu konverze vstupních dat a generace sítě 

*.RBO – datový soubor řídících bodů pro výpočet hladké plochy 

*.TRJ  – datový soubor trojúhelníků trojúhelníkové sítě. 

V modulu Editor sítě byly pro každý TIN mapového listu THM vytvořeny lomové 

hrany pomocí menu Hrany→Přidat→Lomovou, protože tyto hrany nebyly zahrnuty přímo 
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při tvorbě TIN. Tyto hrany se automaticky zařadí do TIN a ovlivní její tvar (obr. 10). 

Lomové hrany se používají pro vyznačení terénních zlomů (např. hrana silnice, svahu, 

břehu, rokle). Nad těmito hranami nedochází k vyhlazení plochy v příčném směru, model 

se nad nimi láme (první derivace plochy je v příčném směru nespojitá). Tyto hrany jsou 

však výškově zakřiveny tak, aby podélný řez nad skupinou navazujících lomových hran 

byl pokud možno hladký [18].  

  
 

             
Obrázek 10  Vliv lomové hrany 
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6 Výpočet a vizualizace výškových rozdílů s použitím SW 
ATLAS DMT 

 

6.1 Výpočet výškových rozdílů 
 
V programu ATLAS DMT byly vypočteny výškové rozdíly pomocí modulu Prolínání sítě. 

Vždy se odčítala výška ZABAGED od výšky THM (obr. 11) a výsledný model se nazval 

ROZDIL.  

 

 

Volba modelu 
THM 

Volba modelu 
ZABAGED 

Obrázek 11  Prolínání dvou sítí 
  

V menu Volby se nastavilo znázornění výškových odchylek pro výsledný model, 

který pak vyjadřoval výškové odchylky vstupních modelů. Z těchto dat lze provádět 

výpočty kubatur a znázornění hypsometrií. Výsledná trojúhelníková síť v půdorysném 

průmětu obsahuje hrany obou vstupních modelů a vznikají zde i nové body v průsečících 

těchto hran. Výsledný model popisuje pouze oblast, kde se vstupní modely překrývají a je 

tak možno zjistit jejich diference. Zbytek plochy je označen jako obalový.  

Výsledný model ROZDIL se skládá z těchto souborů: 

*.TRJ  – datový soubor trojúhelníků trojúhelníkové sítě 

*.BOD – datový soubor bodů trojúhelníkové sítě 

*.BPR  – datový soubor názvů bodů 

*.dmi  – textový soubor obsahující informace ke konkrétnímu modelu terénu 

*.HRN – datový soubor hran trojúhelníkové sítě 

*.RBO – datový soubor řídících bodů pro výpočet hladké plochy. 

Pro další výpočty bylo nutné z rozdílu modelů vyloučit plochy lesů větší než 25 ha. 

Obvod lesních ploch byl zjištěn pomocí barevného ortofota. Protože program ATLAS 
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DMT verze 3.8 nedokáže připojit toto ortofoto k modelu ROZDIL v Editoru sítě, zjistila se 

poloha bodů okraje lesa v programu Kokeš. Zjištěné souřadnice těchto bodů se pak 

vkládaly do modelu ROZDIL v modulu Editor sítě. Aby bylo možné vkládat souřadnice 

bodů přes klávesnici, vypnula se v menu Soubory→Systémové nastavení položka Zadání 

cursorem. Z těchto bodů se vytvořil ostrov v menu Troj→ Ostrov, Objem →L hranice. 

Ostrov se pak automaticky přiřadí do modelu ROZDIL. 

 

6.2 Vizualizace výškových rozdílů 

 
K vyjádření výškových rozdílů byla použita barevná hypsometrie. Tvorba hypsometrie se 

provedla v modulu Kres. Byla zvolena barevná stupnice od zelené, přes žlutou  

až po hnědou (obr. 12) a to pro všechny rozdíly stejně. Jak je zřejmé z obr. 12, výškové 

intervaly byly voleny od nuly po 0,5 m ve směru kladném i záporném do ±3m. Jako krajní 

výškové rozdíly byly voleny extrémní výškové rozdíly v příslušném listě THM.  

 

 
Obrázek 12  Volba legendy 

 
Extrémní výškové rozdíly (tab. 12) byly zjištěny v Editoru sítě v menu Body→ 

Najít extrémní body.  
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Tabulka 12  Extrémní výškové rozdíly 
Mapový list 
ZABAGED Mapový list THM Extrémní výškové rozdíly [m] 

04-33-22 Náchod 7-1/3 -8,937 7,036 
14-11-12 Náchod 8-7/1 -2,604 2,310 
04-33-21 Náchod 9-1/4 -12,059 12,054 
14-11-06 Náchod 9-5/1 -4,242 6,279 

 
Pro každý model ROZDIL byla vytvořena hypsometrie se znázorněním polohy 

extrémních výškových rozdílů (obr. 13, 14, 15, 16). V modulu Kres vznikly soubory: 

*.AAD – dokument (výkres) 

*.iad  – soubor uchovává polohu oken dokumentu a informaci, které listy dokumentu  

       a v jakém výřezu jsou v oknech zobrazeny. 
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Obrázek 13  Rozdíl mapových listů  04-33-22 a Náchod 7-1/3 
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Obrázek 14  Rozdíl mapových listů  14-11-12 a Náchod 8-7/1 
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Obrázek 15  Rozdíl mapových listů  04-33-21 a Náchod 9-1/4 
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Obrázek 16  Rozdíl mapových listů  14-11-06 a Náchod 9-5/1
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7 Statistické zhodnocení přesnosti DMR ZABAGED v lokalitě 
Česká Skalice 

 
Součástí programu ATLAS DMT je modul Výpočet objemu (obr. 17). V tomto modulu se

jako Hlavní model zvolil model ROZDIL. Dále se vypočetl objem tělesa určeného 

modelem ROZDIL a srovnávací rovinou. Za srovnávací rovinu byla zvolena výšková kóta 

z=0.   

 

 
Obrázek 17  Výpočet objemu 

 
Objem nebyl vyhodnocen v ostrovech a obalových trojúhelnících. Při výpoč

objemu je celá oblast rozdělena do pomocných trojúhelníků. Nad každým pomocným 

výpočtovým trojúhelníkem se stanoví objem hranolu omezeného výškami hlavního modelu 

(ROZDIL) a srovnávací rovinou (z=0) ve vrcholech tohoto trojúhelníku. Program vypočítá 

kladné a záporné hodnoty objemu. Tam kde hlavní model převyšuje srovnávací rovinu,

jsou dílčí objemy zahrnuty do kladné části a naopak, objemy z oblasti kde srovnávací 

rovina je výše než hlavní model, se připočtou k části záporné.  

tu 

 

 
Obrázek 18  Vysvětlení výpočtu objemu 
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Hodnoty vypočtené modulem Výpočet objemu: 

V[+]................................kladná část objemu 

V[-]................................záporná část objemu 

V[+] + V[-].................... součet objemů 

abs(V[+]) + abs(V[-]).... součet absolutních hodnot objemů 

P.................................... celková plocha 

Z těchto hodnot byla vypočtena průměrná chyba a a systematická chyba s pomocí těchto 

vzorců: 

P
abs(V[-])  ])abs(V[ ++

=a                 
P

V[-]  ]V[ ++
=s .                              (14) 

Podle zásad vyrovnávacího počtu platí přibližný vztah mezi průměrnou chybou a  

a základní střední nahodilou chybou σ : 

a⋅= 25,1σ                                                                 (15) 
Ze základní střední nahodilé chyby σ a systematické chyby s lze vypočítat základní úplnou 

střední chybu m : 

22 sm += σ                                                             (16) 

 Pro zjištění počtu bodů tvořících TIN ZABAGED v oblasti TIN THM se v modulu 

Editor sítě u každého TIN THM vytvořil polygon, který ohraničuje oblast TIN THM.

Polygon se vytvořil pomocí menu Služby→Polygon a má příponu *.plg. Do modulu Výběr 

a návrat oblasti se načetl TIN ZABAGED a příslušný polygon. Program vyjme zvolenou 

oblast digitálního modelu terénu pomocí příslušného polygonu a vytvoří novou síť, se 

kterou lze pracovat jako se samostatným modelem (viz příloha C - obr. 27, 31, 35, 39). 

Počet bodů tvořící TIN ZABAGED (vytvořeného v modulu Výběr a návrat oblasti

a počet bodů TIN THM se zjistil v modulu Test sítě (viz tabulka 13).  

Tabulka 13  Počet bodů tvořící TIN ZABAGED a TIN THM 

 Mapový list 
ZABAGED Mapový list THM 

 

)  

Označení ML 04-33-22 Náchod 7-1/3 
Počet bodů 2 515 19 061 

TIN ZABAGED má o 87 % méně bodů než TIN THM 
Označení ML 14-11-12 Náchod 8-7/1 

Počet bodů 670 4 589 
TIN ZABAGED má o 85 % méně bodů než TIN THM 

Označení ML 04-33-21 Náchod 9-1/4 
Počet bodů 3 131 15 081 

TIN ZABAGED má o 79 % méně bodů než TIN THM 
Označení ML 14-11-06 Náchod 9-5/1 

Počet bodů 1 669 16 059 
TIN ZABAGED má o 90 % méně bodů než TIN THM 
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Za předpokladu normálního rozdělení by se zjištěné výškové rozdíly měly nacházet 

〈0 až

šetření rozložení výškových rozdílů podle základní střední nahodilé chyby byl 

použit protokol, který se vytvořil v modulu Výpočet objemu. Protokol v textovém tvaru se 

dále upravil v prostředí programu Microsoft Excel. Protože obsahuje duplicitní body, 

použil se rozšířený filtr (Data→Filtr→Rozšířený filtr) pro získání jen jedné hodnoty  

v bodě. Funkce, které se použily pro výpočet, byly např. logická funkce A (pokud výškový 

rozdíl padl do daného intervalu, přiřadila se hodnota PRAVDA a naopak NEPRAVDA), 

statistická funkce countif (vypočte v dané oblasti počet rozdílů splňujících požadované 

kritérium tedy v našem případě PRAVDA). V příloze F je zobrazena klasifikace 

výškových rozdílů podle σ.  

Tabulka 15  Klasifikace výškových rozdílů podle základní střední nahodilé chyby σ 
                                  Mapový list 
Interval odchylek Náchod 7-1/3 Náchod 8-7/1 Náchod 9-1/4 Náchod 9-5/1 

v intervalech: 

 ±σ〉…………….68% 

〈0 až ±2σ〉…………...95% 

〈0 až ±3σ〉…………...99,7% 

(±3σ až ±extrém〉……0,3%. 

Pro vy

〈0 až ±σ〉 48 849 33 884 41 266 16 675 

〈0 až ±2σ〉 54 130 21 542 61 747 45 847 

〈0 až ±3σ〉 60 367 22 806 67 337 49 628 

(±3σ až ±extrém〉 5 543 358 3 366 4 379 

 
Po
če

t v
ýš

ko
v

v 
in

te
rv

al
u 

 

celkem 65 910 23 164 70 703 54 007 

ýc
h 

ro
zd

ílů
  

〈0 až ±σ〉 [%] 62,6 72,0 69,1 62,7 
〈0 až ±2σ〉  [%] 82,1 93,0 87,3 84,9 
〈0 až ±3σ〉  [%] 91,6 98,5 95,2 91,9 

Pr
oc

en
ta

  
v 

da
né

m
 

in
te

rv
al

u 

(±3σ až ±extrém〉  
[%] 8,4 1,5 4,8 8,1 

 
Pro každý výškový rozdíl ZABAGED – THM se v programu Microsoft Excel vytvořil 

histogram četností výškových rozdílů. Byly zvoleny tyto intervaly četnosti: 

σ3−− ažextrém ( σσ 23 −− až ( σσ −− až2 ( 0ažσ− ( σaž0 ( σσ 2až

( σσ 32 až  ( extrémaž +σ3 . 
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Obrázek 19  Histogram četností výškových rozdílů mapových listů 04-33-22 a Náchod 7-1/3  

 
 

 
Obrázek 20  Histogram četností výšk  mapov 7/1 ových rozdílů ých listů 14-11-12 a Náchod 8-
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Obrázek 21  Histogram četností výškových rozdílů mapových listů 04-33-21 a Náchod 9-1/4 

 
 

 
Obrázek 22  Histo etností vý díl apových lis 4-11-06 a Náchod 9-5/1 

 
 
 
 
 

gram č škových roz ů m tů 1
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8 Závěry 

D vychází z přesnosti ZM10, která vznikla převodem obsahu 

y 1:10 000. K porovnání přesnosti DMR ZABAGED byl použit 

technickohospodářské mapy. Přesnost fotogrammetricky 

chymetricky zaměřeného THM je zejména díky parametrům 

   

U ých 

 

V případě mapov 4-33-22 d 7-1/3 ištěny t ody: 

 vrstevnice ZABAGED na silnici jsou shlazeny a před železničním náspem  

ončí – v díl je až iz obr. 4 2, 43), 

evnic D nevy ěleso ž  a silnice v náspu, protože toto 

ísto nezobrazují – výškový rozdíl až -8,9 m (viz obr. 44, 45). 

V adě mapových list ůvody: 

 nepostačuj al v  ZABAGED v rovině  zde m al 

doplňuj c až 0,25  výškový l dosahuj 1,8 m (viz obr. 46, 

, 48

V  ma 3-21 a hod 9-1/4 t u tyto důvody: 

 vrstevnice ZABAGED nevystihují těleso silnice a železnice, tím je způsoben 

u mohou vést  

až k extrémnímu výškovému rozdílu 12,1 m (resp. 11,7 m) (viz obr. 54, 55, 56, 57)  

a chybějící výškové kóty v ZABAGED způsobují výškový rozdíl -7 m (viz obr. 56, 

57). 

 
Přesnost DMR ZABAGE

původní topografické map

vektorizovaný výškopis 

vyhodnocovaného nebo ta

leteckého měřického snímkování (viz kapitola 3) až trojnásobně vyšší než přesnost ZM10.  

Pro vyhodnocení závěrů je důležitá charakteristika typu území u jednotlivých 

mapových listů THM: 

 mapový list Náchod 7-1/3 – z větší části nezastavěný a kopcovitý terén, 

 mapový list Náchod 8-7/1 – nezastavěný rovinný terén, 

 mapový list Náchod 9-1/4 – s převahou intravilánu, velké množství  

vektorizovaných výškových kót, 

 mapový list Náchod 9-5/1 – z větší části nezastavěný terén a z poloviny rovinný 

terén. 

 každého mapového listu budou uvedeny důvody zjištěných největších výškov

rozdílů ZABAGED – THM, jak jsou zobrazeny v příloze D.  

ých listů 0  a Nácho  byly zj yto dův

k

 

m

 příp

ýškový roz  -6 m (v 0, 41, 4

vrst e ZABAGE stihují t eleznice

ů 14-11-12 a Náchod 8-7/1 byly shledány následující d

ící 2 m interv rstevnic  (THM á interv

ících vrstevni  m) –  rozdí e až -

47

 případě

, 49). 

pových listů 04-3  Nác o jso

výškový rozdíl, který dosahuje až -4,6 m (resp. -3,3 m) (viz obr. 50, 51, 52, 53), 

 zcela chybějící vrstevnice ZABAGED v poměrně členitém terén
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V případě mapových listů 14-11-06 a Náchod 9-5/1 byly shledány následující důvody: 

 vrstevnice ZABAGED ignorují zářez a to tak, že jsou shlazené nebo vynechané  

a tím vzniká výškový rozdíl až 6,2 m (resp. 4m) (viz obr. 58, 59, 60, 61). 

 

Ze statistického zhodnocení a z přílohy D lze vyvodit tyto závěry: 

 

1) Digitální model reliéfu ZABAGED je méně přesný a spolehlivý v místech 

výrazných terénních úprav (náspů a výkopů silničního a železničního tělesa), které 

kartograficky upravené vrstevnice se základním intervalem 2 m až na výjimky 

nevystihují. Při tvorbě nepravidelné trojúhelníkové sítě (TIN) z charakteristických 

bodů vrstevnicového DMR ZABAGED pak vznikají výškové chyby o výšce 

příslušného náspu nebo hloubce výkopu, dosahující velikosti 10 m i více. 

2) Mikroreliéf v rovinném terénu není s dostatečnou podrobností vystižen 

vrstevnicemi se základním intervalem 2 m a v Základní mapě ČR 1:10 000, která 

byla předlohou pro tvorbu ZABAGED i její DMR, nebylo zaměřeno nebo 

fotogrammetricky vyhodnoceno větší množství výškových kót. Výšková chyba 

DMR může v takových lokalitách dosáhnout ojediněle až 2 m. 

  

3) Obdobná situace nastává v rozsáhlejším intravilánu městského typu (např. Česká 

Skalice), kde je vrstevnicový obraz ZM ČR 1:10 000 nesouvislý a nereaguje dosti 

podrobně na množství terénních úprav antropogenního původu. Srovnávaný 

výškopis THM obsahuje mnohem větší počet výškových kót. Uvedené důvody  

se zřejmě odrážejí i v největší základní úplné střední chybě

 

 mm 05,1= , zatímco  

v nezastavěném terénu byla zjištěna tatáž chyba o velikosti 0,52-0,76 m. 

 

4) Z kapitoly 7 je zřejmé, že normálního rozdělení výškových rozdílů, pokud jde  

o výskyt hrubých chyb, nedosáhl ani jeden mapový list. Pro normální rozdělení by 

mělo platit, že 68 % výškových rozdílů se nachází v intervalu 〈0 až ±σ〉. Z tabulky 

15 lze zjistit, že předpokladu 68 % se nejvíce blíží mapové listy Náchod 9-1/4 

(69,1%) a Náchod 8-7/1 (72,0%). Celkově je nejblíže normálnímu rozdělení  

(〈0 až ±σ〉=68%, 〈0 až ±2σ〉=95%, 〈0 až ±3σ〉=99,7%, (±3σ až ±extrém〉=0,3%) 

mapový list Náchod 8-7/1 (72,0%, 93,0%, 98,5%, 1,5%).   
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Dosažené výsledky plně potvrzují potřebu a správnost současně prováděné akce 

zdokonalení DMR ZABAGED analytickým fotogrammetrickým vyhodnocením terénních 

hran a digitálním fotogrammetrickým vyhodnocením mříže (gridu) výškových kót  

v rovinném terénu. Zdokonalení DMR ZABAGED probíhá ve dvou etapách. V etapě I., 

která se provádí na analytickém přístroji SD 2000/3000, se věnuje pozornost oblastem, kde 

vrstevnice chybí nebo jsou přerušeny. Vyhodnocují se terénní hrany podél liniových prvků, 

zejména vod, železnic, silnic, cest, a to v uvedeném pořadí důležitosti. Koruna 

železničního náspu se vyhodnocuje v celém (viditelném) rozsahu, jde-li po náspu vyšším 

než 2 m (doplní se pata náspu), nebo jde-li zářezem hlubším než 2 m (doplní se horní 

hrana). Vyhodnocuje se příkop podél silnice hlubší než 2 m. Výškopis se doplňuje kótami, 

které se vyhodnocují na dnech dolů, lomů v max. hustotě 1 bod na hektar plochy a na 

vrcholcích kopc

kóty v sedlech a v místech, jejichž výšku lze odvodit z okolních vyhodnocených prvků. 

Výsledný produkt etapy I. – soubory vyhodnocených prvků 3D (*.dgn) – slouží jako 

podklad pro etapu II. Etapa II. se soustřeďuje na kontrolu 3D vrstevnic ZABAGED  

a vyhodnocených hran na zařízení DEPHOS. Cílem etapy je plošná kontrola 

vrstevnicového modelu a vyhledání území, kde vrstevnicové vyjádření není v souladu s 

realitou. V těchto vymezených územích se zruší chybný stav. Vymezují se také plochá 

území, kde vrstevnicové vyjádření není dostatečně reprezentativní. Vybraná maloplošná 

území se doplňují ručně měřenou sítí bodů. Vyhledávají se místa a oblasti, kde se 

vrstevnice odchylují od rostlého terénu o více jak 2 m, dále kde vrstevnice chybí nebo jsou 

tvořeny nepřehlednými útržky. Při kontrole se také vyhledávají rovinná území popsaná 

,,vlnící se‘‘ vrstevnicí o jedné výšce, která sousedí sama se sebou, má-li takové území 

nejmenší šířku 300 m a plochu alespoň 6 ha. V souvislých lesních porostech se zjišťují 

pouze hrubé chyby nebo výrazné změny v terénu (>10 m). Intravilány se vyhodnocují 

m

Výsledkem popsané akce bude zdokonalení a zvýšení přesnosti digitálního modelu 

liéfu ZABAGED, který umožní tvorbu digitálních ortofotomap na libovolném místě 

zemí České republiky. 

 
 

ů a lokálních kup, je-li terén na vrcholech viditelný. Nevyhodnocují se 

anuálně, nezávisle na jejich velikosti. 

re

ú
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Příloha  A                 Původ DMR ZABAGED 
 

Topografická mapa 1:10 000 
1957 – 1972 

(původní mapování) 
       
  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 Základní mapa ČR 1:10 000 
1969 – 1988  
(odvozením) 

 

 
Rastrová reprezentace ZM ČR  

 1994 – 1995  
(skenováním aktualizovaných 

tiskových podkladů) 

 

 

 
 

 

 
 GEONAMES 

 
 

 

ZABAGED 
1995 – 2003  

polohopis (vektor/atributy) 
1995 – 2005  

báze geografických názvů 

ZABAGED 
 1995 – 2000  
(vektorizací) 

ZABAGED 
1995 – 2000  

digitální model reliéfu 
(3D vrstevnicový model) 
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Příloha  B  

 
Obrázek 23  Přehledka
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Příloha  C                 Zobrazení TIN THM a TIN ZABAGED 

 

V programu ALTAS DMT v modulu Pogledy byly vytvořeny hypsometrické obrazy 

výškopisu THM. V této příloze je též zobrazena trojúhelníková síť THM a pro porovnání  

i trojúhelníková síť ZABAGED. 
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Obrá ek 24  Legenda pro  listu THM Náchod 7-1/3 

 
hypsometrii mapovéhoz

 

Obrázek 25  Hypsometrie THM Náchod 7-1/3 
 
 
 
 

 74  



      
  

 
Obrázek 26  TIN THM Náchod 7-1/3 

 

 
Obrázek 27  TIN ZABAGED 04-33-22 (část) 
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Obrázek 28  Legenda pro hypsometrii mapového listu THM Náchod 8-7/1 

 
 

Obrázek 29  Hypsometrie THM Náchod 8-7/1  
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Obrázek 30  TIN THM Náchod 8-7/1 

 

 
Obrázek 31  TIN ZABAGED 14-11-12 (část) 
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Obrázek 32  Legenda pro hypsometrii mapového listu THM Náchod 9-1/4 

 
 
 

Obrázek 33  Hypsometrie THM Náchod 9-1/4 
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Obrázek 34  TIN THM Náchod 9-1/4 

 

Obrázek 35  TIN ZABAGED 04-33-21 (část) 
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Obrázek 36  Legenda pro hypsometrii mapového listu THM Náchod 9-5/1 

 
 
 

Obrázek 37  Hypsometrie THM Náchod 9-5/1 
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Obrázek 38  TIN THM Náchod 9-5/1 

 

 
Obrázek 39  TIN ZABAGED 14-11-06 (část)
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Příloha  D                  Porovnání vrstevnic ZABAGED a THM 
 
V příloze D jsou  znázorněny vrstevnice ZABAGED a THM zobrazené na barevném 

ortofotu. K porovnání vrstevnic se v programu ATLAS DMT vytvořil výřez 

odpovídajícího rozdílu (hypsometrie). Ve výřezu rozdílu jsou uvedeny výškové rozdíly  

v metrech.  Pro vrstevnice se zvolily barvy (červená, modrá) tak, aby nesplývaly  

s barevným ortofotem. 

 
 
Legenda 
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Obrázek 40  Porovnání mapových listů 04-33-22 a Náchod 7-1/3 v okolí silnice a železnice 

 
 

 
Obrázek 41  ROZDIL mapových listů 04-33-22 a Náchod 7-1/3 vytvořený v programu  

 ATLAS DMT 
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Obrázek 42  Porovnání mapových listů 04-33-22 a Náchod 7-1/3 v okolí železnice 

 
 

 
Obrázek 43  ROZDIL mapových listů 04-33-22 a Náchod 7-1/3 vytvořený v programu  
 ATLAS DMT 
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Obrázek 44  Porovnání mapových listů 04-33-22 a Náchod 7-1/3 v okolí silnice a železnice 

 
 

 
Obrázek 45  ROZDIL mapových listů 04-33-22 a Náchod 7-1/3 vytvořený v programu  
 ATLAS DMT 
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Obrázek 46  Porovnání mapových listů 14-11-12 a Náchod 8-7/1 v oblasti kladného         
                     extrémního výškového rozdílu (2,3 m) 

 
 

 
Obrázek 47  ROZDIL mapových listů 14-11-12 a Náchod 8-7/1 vytvořený v programu  

 
 ATLAS DMT 
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Obrázek 48  Porovnání mapových listů 14-11-12 a Náchod 8-7/1 

 
 

 
Obrázek 49  ROZDIL mapových listů 14-11-12 a Náchod 8-7/1 vytvořený v programu  
 ATLAS DMT 
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Obrázek 50  Porovnání mapových listů 04-33-21 a Náchod 9-1/4  v oblasti silnic a železnice 

 
 

 
Obrázek 51  ROZDIL mapových listů 04-33-21 a Náchod 9-1/4 vytvořený v programu  
 ATLAS DMT 
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Obrázek 52  Porovnání mapových listů 04-33-21 a Náchod 9-1/4  v okolí silnic a železnice 

 
 

 
Obrázek 53  ROZDIL mapových listů 04-33-21 a Náchod 9-1/4 vytvořený v programu  
 ATLAS DMT 
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 Obrázek 54  P ho  

extrémního výškového rozdílu (12,1 m)  
orovnání mapových listů 04-33-21 a Náchod 9-1/4  v okolí kladné

 
 

 
Obrázek 55  ROZDIL mapových listů 04-33-21 a Náchod 9-1/4 vytvořený v programu  

 ATLAS DMT 
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Obrázek 56  Porovnání mapových listů 04-33-21 a Náchod 9-1/4 

 

 
Obrázek 57  ROZDIL mapových listů 04-33-21 a Náchod 9-1/4 vytvořený v programu  

 ATLAS DMT 
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Obrázek 58  Porovnání mapových listů  14-11-06 a Náchod 9-5/1 – ZABAGED  nevystihuje  

 zářez 
 

 
Obrázek 59  ROZDIL mapových listů 14-11-06 a Náchod 9-5/1 vytvořený v programu  
 ATLAS DMT 
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Obrázek 60  apových listů  14-11-06 a Náchod 9-5/1 – ZABAGED  nevystihuje  Porovnání m
 zářez 
 
 

 
Obráze   listů 14-11-06 a Náchod 9-5/1 vytvořený v programu  k 61 ROZDIL mapových

 ATLAS DMT  
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Příloha  E                 Sklony výškových rozdílů 
 
 
V modulu Kres byly vypočítány sklony terénu v místech vrcholů sítě TIN a uvedeny  

ve stupních. 
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povém listě Náchod 7-1/3 (otočeno o  90°) Obrázek 62  Sklon terénu v ma



     
 

 96  

 
Obrázek 63  Sklon terénu v mapovém listě Náchod 8-7/1 (otočeno o 90°)  



     
 

 
Obrázek 64  Sklon terénu v mapovém listě Náchod  9-1/4 (otočeno o 90°) 
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Obrázek 65  Sklon terénu v mapovém listě Náchod 9-5/1 (otočeno o 90°)
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Příloha  F                 Klasifikace výškových rozdílů podle 
      základní střední nahodilé chyby 
 

Normální rozdělení výškových rozdílů lze posuzovat i pohledově podle základní střední 

nahodilé chyby σ. Ke každému výškovému rozdílu mapových listů je znázorněna 

hypsometrie v intervalech |0...2σ| a |2σ...extrémní výškový rozdíl|.  Do porovnání se 

nezařazují ostrovy, které jsou proto vybarveny šedě. 
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Obrázek 66  Výskyt výškových chyb do ±2σ z rozdílů výškopisu mapových listů 04-33-22  
  a Náchod 7-1/3 
 

 
Obrázek 67  Výskyt výškových chyb větších než ±2σ z rozdílů výškopisu mapových listů 04-  
 33-22 a Náchod 7-1/3 
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Obrázek 68   Výskyt výškových chyb do ±2σ z rozdílů výškopisu mapových listů 14-11-12  
  a Náchod 8-7/1 

 
Obrázek 69  Výskyt výškových chyb větších než ±2σ z rozdílů výškopisu mapových listů 14-   
 11-12 a Náchod 8-7/1 



   
 

 
Obrázek 70  Výskyt výškových chyb do ±2σ z rozdílů výškopisu mapových listů 04-33-21  
  a Náchod 9-1/4 
 

 
Obrázek 71  Výskyt výškových chyb větších než ±2σ z rozdílů výškopisu mapových listů 04- 
  33-21 a Náchod 9-1/4  
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Obrázek 72   Výskyt výškových chyb do ±2σ z rozdílů výškopisu mapových listů 14-11-06  
  a Náchod 9-5/1 

 
 

Obrázek 73  Výskyt výškových chyb větších než ±2σ z rozdílů výškopisu mapových listů 14- 
 11-06 a Náchod 9-5/1
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Příloha  G                 Obsah CD 
 
 
Struktura obsahu CD: 

Hypsometrie   – obsahuje hypsometrii všech výškových rozdílů ZABAGED –    

   THM ve formátu *.gif 

Normalni_rozdeleni  – obsahuje 4 podadresáře: Nachod_7-1_3 , Nachod_8-7_1,   

  Nachod_9-1_4, Nachod_9-5_1 –  každý podadresář obsahuje dva   

  soubory ve formátu *.gif a to soubor chyba_pod_2.gif  – obrázek   

  zobrazuje výskyt výškových chyb do ±2σ a soubor    

  chyba_nad_2.gif – obrázek zobrazuje výskyt výškových chyb  

  nad ±2σ 

Prehledka – obsahuje přehledku mapových listů ve formátu *.tif 

Sklony  – obsahuje sklony výškových rozdílů ve formátu *.gif 

TIN – THM – podadresář obsahuje TIN THM ve formátu *.gif 

 – ZABAGED – podadresář obsahuje TIN ZABAGED ve formátu      

  *.gif   

Vstupni_data  – THM – podadresář obsahuje vektorová data THM ve formátu   

   *.dxf, která vstupovala do programu ATLAS DMT 

  – ZABAGED – podadresář obsahuje vektorová data ZABAGED 

         ve formátu  *.dxf, která vstupovala do programu    

     ATLAS DMT   

Zdrojova_data – ORTOFOTO – podadresář obsahuje ortofota ve formátu *.tif,   

     podle kterých se provedl výběr lesa   

 – THM – podadresář obsahuje poskytnuté rastry THM ve formátu     

   *.cit 

  – ZABAGED – podadresář obsahuje poskytnutá data ZABAGED  

    ve formátu  *.dgn 

diplom_prace.pdf – soubor obsahující vlastní text práce                   
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