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Abstrakt 
Diplomová práce je zaměřena na možnost využití digitální fotogrammetrie při tvorbě 
mapových podkladů pro návrh komplexní pozemkové úpravy. Zvláštní pozornost je 
věnována  tvorbě barevné ortofotomapy a stereofotogrammetrickému vyhodnocení 

výškopisu ve formě digitálního modelu reliéfu .   

 
 
Abstract 
The diploma thesis is oriented  to implementation of digital photogrammetry in the 
process of land consolidation projects. A special attention is paid to colour orthophoto 

map production and stereophotogrammetric processing of digital terrain model. 
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Seznam použitých zkratek 
 

BPEJ  - bonitovaná půdně ekologická jednotka 
DKM  - digitální katastrální mapa 

EL  - evidenční list 
EN  - evidence nemovitostí 

FÚO  - fotogrammetrické údržba a obnova 
GP  - geometrický plán 

GPS  - globální polohový systém 
HTÚP  - hospodářsko technické úpravy pozemků 

IACS  - integrovaný administrativní a kontrolní systém 
ISKN  - informační systém katastru nemovitostí 

JPÚ  - jednoduchá pozemková úprava 
KM  - katastrální mapa 

KM-D  - katastrální mapa digitalizovaná 
KN  - katastr nemovitostí 

KPÚ  - komplexní pozemkové úpravy 
k.ú.  - katastrální území 

KÚ  - katastrální úřad  
KP  - katastrální pracoviště 

LPIS  - land parcel identification system 

LV  - list vlastnictví 

OP  - ochranné pásmo 
ObPÚ  - obvod pozemkové úpravy 

OPÚ  - pozemkový úřad (dříve okresní) 
PK  - pozemkový katastr 

PPBP  - podrobné polohové bodové pole 
PÚ  - pozemkové úpravy 

SGI  - soubor geodetických informací 
S-JTSK - systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SMO-5 - statní mapa odvozená 1:5000 
SGI  - soubor geodetických informací 

SPI  - soubor popisných informací 
SÚP  - souhrnné pozemkové úpravy 

THM  - technickohospodářská mapa 
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ÚSES  - územní systém ekologické stability 
ZABAGED - základní báze geodetických dat 
ZhB  - zhušťovací bod 

ZM  - základní mapa 
ZMVM - základní mapa velkého měřítka  

ZPBP  - základní polohové bodové pole 
ZPMZ  - záznam podrobného měření změn 
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0 Úvod 
 

Pozemkové úpravy, komplexní i jednoduché, jsou v České republice v současné době 

složitě strukturovanou činností. Jejich projektování – zpracovávání návrhů pozemkových 

úprav, se opírá se o široký soubor specializovaných odborností ve dvou hlavních, těsně 

propojených  oborech.  Vlastní projektování pozemkové úpravy je jedním oborem, 

geodetické práce jsou druhým oborem. Jeden bez druhého by nemohly dospět k zadanému 

cíli – pozemkové úpravě zapsané do katastru nemovitostí. 

 Soubor činností spojených s komplexní pozemkovou úpravou (dále jen KPÚ) je 

rámcově popsán v kapitolách 1a 2 této práce. Objemový podíl  geodetické  práce na 

zpracování návrhu  KPÚ činí podle zkušeností z projektové praxe asi  40 % až 50 %. 

Geodetické práce svojí přesností  tvoří zásadní  podmiňujícím faktor kvalitního výstupu -  

úspěšně navržené a uskutečněné  KPÚ.  

 Zadání předkládané diplomové práce uložilo prověřit možnosti využití digitální 

fotogrammetrie při zpracovávání návrhů komplexích pozemkových úprav jako podkladu  

pro projektové práce. Cílem práce bylo prokázat zda a v jakém rozsahu, při dodržení 

předepsané kvality geodetické části KPÚ,  jsou výstupy digitální fotogrammetrie efektivní 

podporou celého procesu navrhování KPÚ. 

  V práci na zadaném úkolu byly cenným přínosem poznatky, které zpracovatel 

diplomové práce získal v rámci svého pracovního začlenění ve  firmě AGROPROJEKT 

PSO s.r.o, Brno.  Pracoval tak s  velmi rozsáhlým souborem informací, protože zmíněná 

firma do současné doby zpracovala více jak 60 KPÚ, úspěšně ukončených zápisem  

v katastru nemovitostí. 

  Autor předkládané práce  se aktivně  podílel na zpracování geodetických podkladů pro 

KPÚ v šesti katastrálních územích. Ke zpracování diplomové práce přistoupil s představou 

porovnání výsledků vypracování geodetických podkladů KPÚ klasickými geodetickými 

postupy (polohopis a výškopis, obvody KPÚ) s výsledky   využití digitální fotogrammetrie 

při pořizování obdobných podkladů. Tato představa se opírala o skutečností, že každým 

rokem je snímkována 1/3 území ČR pro potřeby systému LPIS (Land parcel identification 

system) dříve IACS (Integrovaný administrativní a kontrolní systém). Vedle toho jedna z 

největších českých fotogrammetrických firem přislíbila pro předkládanou práci  technickou 

pomoc.  
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V průběhu práce se však prokázalo že  letecké měřické snímky (LMS) pořizované pro 

systém LPIS v měřítku 1:23000 nemají dostatečnou přesnost mapování ve velkých 

měřítkách.  Proto byla využita především  možnost pracovat s daty, která byla pořízena  

experimentálně firmou GEODIS BRNO spol. s r.o. v katastrálním území Domanin pro 

KPÚ. Jednalo se o soubor dat pořízených   fotogrammetricky v kombinaci s geodetickými 

metodami, jejíchž výsledkem je digitální katastrální mapa v katastrálním území Domanín.  

Vedle hodnocení přesnosti výstupů digitální fotogrammetrie se autor zabýval 

možnosti využití ortofotomapy při projektování komplexních pozemkových úprav.  

Sledoval možné časové i finanční úspory oproti postupu mapování klasickými 

geodetickými metodami měření. Tyto úspory  jsou zajímavým cílem proto, že je žádoucí 

zlevňovat a zkracovat proces KPÚ všemi dostupnými cestami. Fotogrammetrie obecně 

zkracuje čas pro sběr informací i pro jejich zpracování oproti mapování klasickými 

geodetickými metodami měření. Její využitelnost  podporují  nové možnosti relativně 

jednoduchých a přístupných digitálních technologií.  
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1 Rozsah a cíle komplexní pozemkové úpravy   

 

Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ), jejich rozsah a cíle upravují zákony a vyhlášky. 

Prvním zákonem po roce 1990, který upravuje proces nápravy pokřivených vlastnických a 

užívacích vztahů, je zákon č. 229/1991 Sb. [21] – známý jako zákon o půdě. V tomto 

zákoně je definován pojem „pozemková úprava“, který je paragrafově rozpracován 

v zákoně č. 284/1992 Sb. o pozemkových úpravách [20]. V průběhu prvních let aplikace 

zákona [20] se ukázala potřeba zpřesnit a sjednotit technické i právní aspekty 

pozemkových úprav, což vyvolalo potřebu novely zákona č. 284/1992 Sb., který byl 

nahrazen zákonem č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o 

změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. K zákonu č. 229/1991 Sb. byla 

vydána prováděcí vyhláška č. 545/2002 Sb. [3] a dále byl zpracován „Metodický návod 

pro vypracování návrhu pozemkových úprav“. Tento návod byl vydán v roce 2004 [1]. 

 

Zákon č. 139/1991 Sb. [2] definuje v paragrafu 2 pozemkové úpravy následovně: 

„Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají 

pozemky, scelují se nebo se dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a 

vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření 

vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi 

související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního 

prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické 

stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a 

jako závazný podklad pro územní plánování. Aby bylo dosaženo zákonem předepsaných 

cílů, složitý proces pozemkových úprav musí mít nezbytný rozsah dělený též do 

pracovních etap (viz tabulka 1). 

 

Uvažujeme-li o využití digitální fotogrammetrie při tvorbě mapových podkladů pro 

návrh komplexní pozemkové úpravy, je nutné znát, co musí obsahovat pracovní etapy. 

K pracovním etapám je vhodné připojit následná vysvětlení [1]: 
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Tabulka  1   Pracovní  etapy KPÚ 

 
Pracovní etapa 

 
       MJ 

1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  

1.1 Vyhodnocení podkladů a analýza souč. stavu (odst. 3 a 4 přílohy k                               

      vyhl.č. 545/2002 Sb.) 

ha 

1.2 Obnova a doplnění podrobného polohového pole 

1.2.1 Dohledání a ověření stávajícího a návrh doplnění bodového pole 

1.2.2 Doplnění bodového pole (vybudování) na základě schváleného návrhu vč. stabilizace 

bod 

 

bod 

1.3 Zaměření skutečného stavu území v terénu 

1.3.1 Zaměření území mimo trvalé porosty 

1.3.2 Zaměření území v trvalých porostech 

 

ha 

ha 

1.4 Vypracování geometrických plánů a ZPMZ 

1.4.1 Stanovení vnějšího obvodu poz. úpravy s šetřením hranic vč. GP a ZPMZ  bez 

stabilizace 

1.4.2 Stanovení vnitřního obvodu poz. úpravy s šetřením hranic vč. GP a ZPMZ  bez 

stabilizace 

 

100 bm 

 

100 bm 

1.5 Vytyčení a zaměření lomových bodů pozemků 

1.5.1 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2, vytyčení pozemků 

1.5.2 Vytyčení lesních pozemků 

 

100 bm 

100 bm 

1.6 Stabilizace lomových bodů 

- plast. značkou 

- kamennou značkou 

 

bod 

bod 

1.7 Dokumentace nároků vlastníků pozemků ha 

2. NÁVRHOVÉ PRÁCE  
 

2.1.1  Plán společných zařízení 

2.1.2  Zaměření výškopisu dle skutečné potřeby 

2.1.3  Potřebné podélné a příčné profily vodohosp. děl a komunikací pro stanovení plochy      

          záboru půdy 

2.2.1  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

2.2.2  Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ 

ha 

ha 

km 

 

ha 

paré 

3. VYTYČENÍ A MAPOVÉ DÍLO 
 

3.1.1  Vytyčení pozemků dle návrhu KPÚ v rozsahu stanoveném pozemkovým úřadem bez     

          stabilizace 

3.1.2  Stabilizace vlastnických hranic plastovou značkou 

3.1.3  Mapové dílo vč. DKM a SPI 

100 bm 

bod 

ha 
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ad 1.1 Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu  

Jedná se o důležitou činnost, kterou provádí projektant pozemkových úprav v součinnosti 

s dalšími osobami. Významnou roli hraje spolupráce s obyvateli obce a se sborem 

zástupců. V rámci této etapy se prověřuje a vyhodnocuje celá řada podkladů a dále se 

provádí terénní průzkum. Z podkladů se jedná o mapové podklady (SM 1:5000, ZM 

1:10 000, vodohospodářské mapy, 1:50 000, mapy katastru nemovitostí, ortofotomapy, 

letecké a družicové snímky, údaje Základní báze geografických dat (ZABAGED) a registru 

produkčních bloků, dále pak zaměření současného stavu, veškerá dostupná územně 

plánovací dokumentace, projekty SPÚ, HTÚP, JPÚ, projektové dokumentace a kolaudační 

operáty melioračních, vodohospodářských a dopravních staveb, programy revitalizace 

říčních systémů, péče o krajinu, obnovy vesnice, programy alternativního zemědělství aj. 

  

Vyhodnocovány jsou i další dostupné podklady, jako jsou rozbory a informace o 

stavu území a o záměrech jeho využití, především v oblasti vod (ochranná pásma  vodních 

zdrojů, zranitelné oblasti aj.), ochrany půdy, dopravy, územní prvky ekologické stability 

(ÚSES), hodnocení krajinného rázu a pod.  

 

Terénní průzkum je zaměřen na průzkum vodohospodářských poměrů včetně 

ochranných pásem vodních zdrojů a ochrany území před vodní a větrnou erozí, průzkum 

z hlediska optimalizace druhů pozemků (stanovení nároků na změnu využití území), 

průzkum z hlediska dopravního systému, ochrany a tvorby životního prostředí (ekologická 

stabilita území a ochrana stávajících a nově navržených ekologicky významných 

segmentů). Zvláštní pozornost je věnována svažitým pozemkům a projevům vodní a větrné 

eroze, polohám podél vodních toků a extrémním lokalitám, např. strmé svahy, svážná 

území, inundace, devastované plochy aj. Součástí průzkumu je i posouzení charakteru 

zemědělské výroby, lesní výroby, těžby surovin, místního průmyslu a rekreačního využití 

území. Průzkum se rovněž soustřední na vymezení nadzemních a podzemních vedení 

včetně jejich ochranných pásem, chráněných území a dalších objektů a jevů. 

 

Součástí vyhodnocení podkladů je rovněž vyhodnocení podmínek a stanovisek 

orgánů státní správy, katastrálního úřadu a správců a vlastníků dotčených zařízení. 

Výsledkem průzkumu je nejen komplexní zhodnocení řešeného území, ale také naznačení 
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směrů k řešení problémů, které byly průzkumem definovány. Přehledně jsou výsledky 

průzkumu vyznačeny do map. 

 

 

Ad 1.2   Obnova a zpřesnění podrobného polohového pole  

Geometrickým základem podrobného měření při zpracovávání KPÚ jsou body polohového 

bodového pole, které je tvořeno základním polohovým bodovým polem (ZPBP) a 

podrobným polohovým bodovým polem (PPBP). ZPBP zahrnuje body české 

trigonometrické sítě, zhušťovací body (ZhB), ostatní body tvoří PPBP. PPBP se vytváří 

s přesností, která je dána základní střední souřadnicovou chybou 0,06 m. Mezní odchylka 

se stanoví 2,5 násobkem základní střední souřadnicové chyby. Hustota trvale 

stabilizovaných bodů polohového pole (tedy ZPBP i PPBP) je stanovena vzájemnou 

vzdáleností bodů v zastavěném území obce 150 až 300 m a v nezastavěném území obce 

nejméně 1 bod na km2. 

 

Zpracovatel KPÚ vyhledá body bodového pole, ověří správnost jejich souřadnic a 

výšek a dle pravidel a schváleného návrhu doplnění PPBP příslušným katastrálním 

pracovištěm zaměří další body PPBP, obvykle použitím metody GPS, popřípadě i pomocí 

fotogrammetrické metody (blokovou analytickou aerotriangulací). Použijí se letecké 

měřické snímky na rozměrově stálé podložce, pořizované kalibrovanými leteckými 

komorami obvykle se 60% podélným a 30% příčným překrytem. Nejmenší použitelné 

měřítko snímků je 1:5000. 

Výchozí  body pro aerotriangulaci (body ZPBP a ZhB) musí být pomocí 

fotogrammetrické signalizace identifikovatelné na snímcích. Signalizují se čtvercovými 

znaky o rozměru 0,20 m x 0,20 m se 2-4 přiloženými rameny kontrastní barvy vůči svému 

okolí. Snímkové souřadnice se měří a registrují na přístrojích umožňujících čtení na 0,001 

mm.  

 

Ad 1.3  Zaměření skutečného stavu území v terénu  

Jde o jeden z nejdůležitějších podkladů pro další řešení pozemkových úprav. Zaměření se 

soustředí hlavně na extravilán obce a na ohraničení obvodu zastavěného území obce. 

V rámci této činnosti je potřeba zaměřit toto území velmi podrobně. Zaměřují se např. 

veškeré cesty, toky, příkopy, druhy pozemků (orná půda, trvalé travní porosty, lesy apod.), 

dráhy soustředěného odtoku, všechny druhy nadzemních vedení, hospodářské přejezdy, 
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sjezdy, propustky, mosty, na obvodu intravilánu obce vjezdy do objektů a do uzavřených 

prostorů (např. do oplocených zahrad, sadů a vinic), dále pak skupiny stromů, keřů, 

solitéry, u speciálních druhů pozemků (sady, vinice, chmelnice) jednotlivé řady, příp. spon 

(podle požadavku zpracovatele), skalky, svážná území, prameniště, močály, závlahy aj. 

Celé území se zaměřuje polohově  a velká část i výškově pro potřeby dalšího podrobného 

návrhu některých prvků společných zařízení, jako jsou cesty, příkopy, biokoridory. Pro 

toto zaměření území řešeného v KPÚ lze využít fotogrammetrii, a to při vhodném 

kombinování s geodetickým měření a šetřením vlastnických parcel. 

 

Ad 1.4  Vypracování geometrických plánů a ZPMZ ke stanovení vnějšího a vnitřního   

  obvodu pozemkové úpravy 

Obvod pozemkových úprav stanoví pozemkový úřad ve spolupráci s katastrálním 

pracovištěm. Nejčastěji zahrnuje jedno katastrální území, je však možné za určitých 

podmínek zahrnout i část území sousedních katastrů (třeba za účelem vyrovnání hranice 

katastrálního území). Obvod pozemkových úprav přesně vymezuje území, kde bude 

pozemková úprava probíhat. 

 

Stanovený obvod pozemkových úprav se vyznačí v terénu a provede se 

komisionální šetření za účasti vlastníků dotčených pozemků. Výsledný obvod 

pozemkových úprav a změny v údajích o parcelách, které vznikly vymezením obvodu 

(jedná se např. o rozdělení parcely na část vstupující a nevstupující do pozemkové úpravy, 

opravy výměr zjištěné při šetření v terénu apod.), se zapíše (pomocí geom. plánu) do 

katastru nemovitostí. Porovnáním skutečné výměry obvodu pozemkových úprav, 

vypočtené ze souřadnic, se součtem výměr vstupujících parcel vedených v katastru 

nemovitostí se určí nutnost stanovení opravného koeficientu. Tímto koeficientem se pak 

upravují výměry všech směňovaných parcel v obvodu pozemkových úprav. Členem 

komise pro šetření obvodu je zástupce katastrálního pracoviště, pozemkového úřadu, 

zpracovatel a zástupce obce. 

 

Ad 1.5  Vytyčení a zaměření lomových bodů pozemků pro účely zjišťování hranice  

   pozemků neřešených dle § 2 zák. 139/2002 Sb. 

V rámci této činnosti probíhá komisionální šetření s vlastníky pozemků, u kterých se však 

jedná pouze o upřesnění hranic parcel. Výsledky šetření se následně zapíší do katastru 

nemovitostí. Tyto parcely ale nejsou předmětem směňování a zůstávají na místě tak, jak 
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byly za přítomnosti vlastníka vyšetřeny. Nejsou rovněž součástí rozhodnutí o výměně 

vlastnických práv, na základě kterého se zapisují nové parcely vlastníka po ukončení 

pozemkových úprav do katastru nemovitostí. 

 

Ad 1.6   Stabilizace lomových bodů se vztahuje k pracím popsaným v odstavcích 1.2-1.5 

 

Ad 1.7   Dokumentace nároku vlastníků pozemků  

V rámci této činnosti se vypracovává soupis nároků vlastníka, kde je určeno, se kterými 

parcelami vlastník vstupuje do pozemkových úprav, s jakou výměrou těchto parcel 

(upravenou případně opravným koeficientem), s jakou cenou a s jakou vzdáleností. 

Vzdálenost se nejčastěji určuje od středu obce, cena zemědělských pozemků se pro potřeby 

pozemkových úprav určuje podle hlavní půdní jednotky v kódu BPEJ bez přirážek a 

srážek. V rámci pozemkových úprav se oceňují i porosty (zjednodušeně průměrnou cenou 

na metr čtvereční). Jejich cena se vede odděleně. Nárokový list je vlastníkům pozemků 

zaslán a mají možnost vznést připomínky, které jsou pak předmětem řešení. V této fázi 

pozemkové úpravy hraje hlavní úlohu vlastník pozemků, který kontroluje údaje převzaté 

projektantem z katastru nemovitostí. Nárokový list poslouží projektantovi při návrhu 

nového umístění pozemků jako měřítko přiměřenosti kvality návrhu. 

 

Ad 2.1.1   Plán společných zařízení  

V rámci této činnosti se vytváří základní kostra budoucího nového uspořádání pozemků 

vlastníků. Jedná se o systém dopravních zařízení (zpevněné a nezpevněné cesty), 

vodohospodářských a protierozních zařízení (průlehy, příkopy, retenční nádrže, vsakovací 

pásy, větrolamy apod.) a prvky územního systému ekologické stability (biocentra, 

biokoridory a interakční prvky). Výchozím podkladem je podrobný terénní průzkum území 

a analýza všech dostupných podkladů. Důležitou roli zde hraje územně plánovací 

dokumentace. Návrh jednotlivých opatření z této dokumentace vychází, případně se může 

stát podkladem k její následné změně. Ve spolupráci se sborem zástupců, kde jsou znalci 

místních podmínek, se vytváří zmiňovaný systém. Na jeho tvorbě se podílejí odborníci 

z celé řady oblastí. U dopravního systému se většinou vychází ze stávajícího zaměřeného 

systému cest, který se doplňuje podle požadavku jednak hospodařících subjektů, dále pak 

s ohledem na další aspekty, jako je např. možnost propojení obcí mimo silniční síť. 

Důležitou roli zde hraje posouzení možnosti napojení tohoto dopravního systému na 

stávající silniční síť. U vodohospodářských a protierozních prvků se posuzuje jejich vliv na 
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retenční schopnost krajiny, možnosti ochrany intravilánu před nepříznivými účinky 

velkých vod, možnosti omezení degradačních procesů na půdách, možnosti revitalizace 

stávajících prvků apod. Při navrhování prvků ekologické stability se dbá na jejich vhodné 

začlenění do krajiny, jejich polyfunkčnost a na respektování již definovaných prvků. Ve 

všech případech se návrh řídí platnými normami a předpisy. K návrhu se využívá 

moderních programových prostředků, jak pro výpočet dimenzí, tak pro jejich umístění do 

terénu. Výsledný návrh je projednáván a schvalován jednak se sborem zástupců, dále pak 

na veřejném zastupitelstvu obce. K tomuto návrhu pak uplatňují své připomínky i zástupci 

státní správy a vlastníci či správci dotčených zařízení. Schválený návrh společných 

zařízení, dopracovaný do jednotlivých parcel, vytvoří kostru parcel, jejichž vlastníkem se 

ve většině případů stává obec. Jedním z důležitých podkladů pro návrh společných zařízení 

je výškopisné zaměření nutných částí řešeného území, zvláště pak při zpracovávání 

podélných a příčných profilů cest, vodohospodářských zařízení atd. 

 

Ad 2.2.1 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků  

Toto je závěrečná fáze projektování pozemkových úprav. Zde projektant do již 

odsouhlaseného návrhu společných zařízení postupně umísťuje nové pozemky vlastníků. 

Pozemky podle možností sceluje a pokud to lze, přihlíží k požadavkům vlastníků na jejich 

nové umístění. Zde je však projektant vázán kritérii přiměřenosti kvality, která jsou dána 

zákonem. Jedná se o posouzení souladu s nárokem vlastníka co do ceny, výměry a 

vzdálenosti. Tato kritéria (přípustné odchylky) jsou pro výměru ±10 %, pro cenu ±4 % a 

pro vzdálenost ±20 %. K jejich překročení je nutný souhlas vlastníka. Nadlepšení v ceně 

nad ±4 % je možné pouze se souhlasem vlastníka, že uhradí rozdíl v ceně přesahující 4 %. 

Od tohoto doplatku lze ustoupit za přesně stanovených podmínek. Vytváření návrhu 

představuje postupné projednávání a odsouhlasení návrhu umístění nových pozemků 

s vlastníky, až je dosaženo souhlasu vlastníků alespoň 75 % výměry řešených pozemků. 

V praxi bývá dosahováno souhlasů vyšších než 90 %. V této fázi je významným 

pomocníkem opět sbor zástupců, který je znalcem místních poměrů a obec, která poskytuje 

prostory pro jednání s vlastníky. Návrh je také do určité míry možné vytvářet 

s přihlédnutím na budoucí uživatelské vztahy. Toto je však omezeno hlavně rozložením 

cen půdy podle kódů BPEJ a kritériem přiměřenosti. Výsledný odsouhlasený návrh je pak 

po dobu 30 dnů vystaven v obci a na příslušném pozemkovém úřadě. V této fázi mohou 

vlastníci ještě vznést připomínky k návrhu, které jsou pak předmětem dalšího řešení. Po 
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vyřešení případných připomínek a jejich zapracování si pozemkový úřad vyžádá nové 

vyjádření dotčených vlastníků. Po odsouhlasení pak svolá pozemkový úřad závěrečné 

jednání, kde zhodnotí výsledky pozemkových úprav a seznámí vlastníky s návrhem, o 

kterém bude rozhodnuto. 

Po závěrečném jednání vydá pozemkový úřad „Rozhodnutí o schválení návrhu 

pozemkových úprav“. K tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání, které se pak řeší ve 

smyslu zákona [2]. Po vyřešení případných odvolání vydá pozemkový úřad „Rozhodnutí o 

výměně nebo přechodu vlastnických práv“. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí (15 

dní od vyvěšení veřejnou vyhláškou), se stává platným nový projektovaný stav. V této 

době také zanikají nájemní vztahy, zatímní bezúplatné užívání a časově omezený nájem 

k původním pozemkům. Tuto skutečnost by měli respektovat hlavně uživatelé již při 

tvorbě nového návrhu. 

 

Ad 3.1.2   Vytyčení pozemků dle návrhu KPÚ  

V návaznosti na schválený návrh pozemkových úprav a s ohledem na potřeby vlastníků 

jsou postupně na žádost vlastníků vytyčeny jejich pozemky. Toto vytyčení je na náklady 

státu, ale pouze jednou. 

 

Ad 3.1.3   Mapové dílo včetně DKM a SPI  

Jedná se o etapu bezprostředně navazující na návrhové práce. Po nabytí právní moci 

„Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv“ je vytvořena nová digitální 

katastrální mapa (DKM) včetně souboru popisných informací, které se vztahují 

k jednotlivým parcelám. Pomocí tohoto mapového díla a rozhodnutí o výměně 

vlastnických práv je nová situace zavedena do katastru nemovitostí. 
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2 Geodetické a kartografické podklady pro potřeby KPÚ  
 

Geodetické a kartografické podklady pro potřeby komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) a 

další potřebné podklady je možno rozdělit na podklady, které zpracovatel KPÚ dostane 

bezúplatně a které musí vytvořit. 

        

       Podklady, které jsou poskytnuty zpracovateli KPÚ bezúplatně, jsou definovány 

v odstavci 2 §1 vyhl. 545/2002 Sb. o postupu při provádění pozemkových úprav a 

náležitostech návrhu pozemkových úprav[3]. Jsou to zejména: 

 

- aktualizovaný soubor geodetických informací a aktualizovaný soubor popisných 

informací katastrálního operátu, popřípadě operáty bývalého pozemkového katastru a 

navazující operáty přídělového a scelovacího řízení, v potřebném rozsahu a ve formě, 

v níž jsou vedeny nebo uschovány, a dokumentace výsledků šetření a měření pro 

vedení a obnovu souboru geodetických informací, 

 

- přídělové listiny nebo rozhodnutí, popřípadě jiné doklady podle zvláštních právních 

předpisů, které mohou být využity pro upřesnění nebo rekonstrukci přídělového řízení 

v pozemkových úpravách, mapy bonitovaných původně ekologických jednotek a mapy 

komplexního průzkumu půd, schválená nebo rozpracovaná územně plánovací 

dokumentace, územně plánovací podklady a územní rozhodnutí, dostupné podklady, 

rozbory a informace o stavu území a záměrech jeho využití včetně provedených 

terénních průzkumů, například ohledně poměrů v oblasti vod (ochranná pásma 

vodních zdrojů, zranitelné oblasti a další), nadzemních a podzemních zařízení, ochrany 

půdy, dopravy, územních systémů ekologické stability a hodnocení krajinného rázu a 

dříve zpracované projekty pozemkových úprav, ověřené údaje o poloze rozvodných 

sítí a liniových staveb, 

 

- ortofotomapy, letecké a družicové snímky, údaje Základní báze geografických dat a 

registru produkčních bloků, který je součástí Integrovaného administrativního a 

kontrolního systému (IACS) a novějšího LPIS (Land Parcel Identification System). 
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          V nových společenských podmínkách po roce 1989 byla pozornost v oblasti 

evidování nemovitostí orientována na řádnou evidenci vlastnických vztahů 

k nemovitostem. S účinností od 1.ledna 1993 vznikl zákonem katastr nemovitostí ČR. Ten 

je významný m.j. tím, že podle zákona 265/1992 Sb.[19] vlastnická a jiná věcná práva 

k nemovitostem vznikají na základě rozhodnutí katastrálního úřadu (pracoviště) pokud o 

nich již nerozhodl jiný orgán státní správy. Katastr nemovitostí ČR je vytvářen jako 

moderní, počítačově ovládaný informační systém (ISKN). 

 

2.1  Obsah katastru nemovitostí 

Je uspořádán v katastrálním operátu, který je založen pro každé katastrální území. 

Katastrální operát tvoří: 

 

2.1.1  Soubor geodetických informací 

Obsah souboru geodetických informací (SGI) je definován v § 5, 11, 12 a 13 vyhl. č. 

190/1996 Sb.[14]. Grafickým vyjádřením SGI je katastrální mapa, která ve stanovených 

k.ú. obsahuje i její číselné vyjádření, tj. souřadnice všech lomových bodů parcel v systému 

S-JTSK. 

       KM je polohopisná mapa základního státního mapového díla velkého měřítka 

s popisem, která zobrazuje všechny nemovitosti v k.ú., které jsou předmětem KN. 

Pozemky se v  KM zobrazují průmětem svých hranic do zobrazovací roviny, označují se 

parcelními čísly a značkami druhů pozemků. Stavby se zobrazují průmětem svého vnějšího 

obvodu. 

       V mapách vyhotovených v dekadických měřítkách (1:1000 a 1:2000) se zobrazují i 

tzv. další prvky polohopisu (např. most, břehová čára vodního toku, hrana koruny a střední 

dělící pás silniční komunikace), které nejsou obsahem KN, ale zvyšují vypovídací 

schopnost KM. 

       KM jsou vyhotoveny v měřítkách 1:1000, 1:2000, 1:1440, 1:2880, 1:5000 a jejich 

kopie vyhotovuje územně příslušné katastrální pracoviště v České republice. 

 

Formy katastrální mapy a její vedení 

V k.ú. nebo jeho ucelené části má katastrální mapa (KM) jednu z těchto forem: 

a) DKM jako grafický počítačový soubor. Struktura DKM a způsoby jejího vzniku jsou 

stanoveny ve zvláštním předpisem. 
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b)  KM-D vzniklá kartometrickou digitalizací KM a její přibližnou transformací do S-

JTSK. Struktura KM-D je dána zvláštním předpisem , způsob jejího vzniku je stanoven 

v Prozatímním návodu pro obnovu operátu [16]. 

c) KM na rozměrově stálé plastové fólii (dále jen „plastová fólie“) v S-JTSK, vyhotovená 

podle předpisů pro technickohospodářské mapy (THM) nebo podle předpisů pro 

Základní mapu velkého měřítka nebo podle zvláštního předpisu [16].. 

d) Katastrální mapa na plastové fólii v měřítku 1:2000 nebo 1:5000, zpracovaná 

technologií fotogrammetrické údržby a obnovy (FÚO) nebo KM v sáhovém měřítku 

(1:2880) v souvislém zobrazení. 

 

Nedílnou součástí katastrální mapy dále je: 

a) soubor souřadnic bodů určených při vedení, popřípadě při tvorbě mapy v S-JTSK 

v k.ú., ve kterých byla stanovena povinnost určovat polohu podrobných bodů v S-

JTSK, 

b) přehled čísel bodů na plastové fólii (pokud byl v minulosti založen). 

 

Katastrální mapy na území ČR je možno rovněž rozdělit do tří základních skupin: 

- mapy v sáhovém měřítku 

- mapy v dekadickém měřítku a v S-JTSK 

- digitální mapy. 

 

- Mapy v sáhovém měřítku, zpravidla 1:2880 

Pokrývají asi 70 % území ČR. Mají základ v mapování pro stabilní katastr, který byl 

založen patentem z roku 1817. Šlo o mapování jednotlivých k.ú. grafickou metodou. Pro 

tento účel byla použita zobrazovací soustava Cassini-Soldnerova (příčné válcové 

zobrazení). Současné území našeho státu pokrývají dva její zobrazovací pásy, a to pás 

gusterbergský (přibližně pro Čechy) a pás svatoštěpánský (přibližně pro Moravu). 

 

Mapový list v sáhovém měřítku vznikl dělením fundamentálního listu (čtverec o 

straně 4000°= 1 rakouská poštovská míle = 7585,936 m) na 4 sloupce po 1000° (1896,48 

m) a 5 vrstev po 800° (1517,19 m). Na našem území jsou i listy v měřítku 1:2500, které 

mají stejný původ a vznikly rozdělením fundamentálního listu o rozměru 8krát 10 km na 5 

sloupců po 1600 m a 8 vrstev po 1250 m v období po zavedení metrické soustavy. 
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          Tyto mapy, vytvořené na základě mapování grafickou stolovou metodou, byly 

vedeny přibližně do poloviny 50. let a nazývají se dnes mapami bývalého pozemkového 

katastru (PK). Zobrazují vlastnické hranice pozemků platné do uvedené doby, a to 

v návaznosti na zápisy v pozemkových a železničních knihách. 

 

Mapy bývalého PK byly spolu s mapami bývalé Jednotné evidence půdy využity od 

roku 1964 pro vytvoření pozemkových map EN v souvislém zobrazení. Pozemkové mapy 

byly průběžně aktualizovány v návaznosti na vedení EN a od roku 1993 začaly plnit 

funkci KM. Pokud bylo v některých k.ú. provedeno nové mapování (obnova operátu EN), 

byly uvedené mapy nahrazeny novými mapami v S-JTSK. 

 

Kvalita těchto KM odpovídá době jejich vzniku a způsobu jejich tvorby. Jejich 

obsah je poznamenán tím, že na nich nejsou zobrazeny původní vlastnické hranice těch 

pozemků, které byly v minulém období sloučeny do velkých půdních celků. Proto je 

v současné době nutné pro potřeby vyhledávání těchto hranic (tzv. parcel zjednodušené 

evidence) využívat i mapy bývalého PK. 

 

- Mapy v dekadickém měřítku a v S-JTSK 

Jde v zásadě o tři typy map velkého měřítka, které plní především funkci KM. Jsou to: 

- mapy vyhotovené podle Instrukce A (r. 1927 – 1960), 

- technickohospodářské mapy – TH mapy (r. 1961 – 1980), 

- základní mapy velkého měřítka – ZMVM (od r. 1981), 

 

- Mapy vyhotovené dle Instrukce A 

Mapami vyhotovenými podle Instrukce A, tzv. novoměřickými mapami (v měřítku 1:1000 

nebo 1:2000) jsou pokryty přibližně 4 % našeho území. Jde především o větší města. 

Přesnost těchto map, které byly mapovány číselnými metodami s grafickým výsledkem, 

odpovídá základní střední souřadnicové chybě podrobných polohových bodů (mxy = 0,14 

m), což je kritérium požadované vyhláškou [14] pro podrobné body KM. 

 

- Technickohospodářské mapy 

Technickohospodářské mapy (THM) byly v 60. letech vytvářeny podobně jako 

novoměřické mapy, tzn. číselnými měřickými metodami s grafickým výsledkem. Tyto 

mapy pokrývají přibližně 4 % státního území. Přesnost map odpovídá měřítku mapování a 
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pro měřítko 1:1000 je základní střední souřadnicová chyba podrobných polohových bodů 

(mxy = 0,14 m). Mapování se však provádělo i v menších měřítkách, tj. 1:2000, výjimečně 

1:5000, kde je přesnost úměrně menší. 

 

K významné změně došlo počátkem 70. let, kdy bylo zahájeno automatizované 

zpracování map. Výsledky měření byly zpracovány na počítači a pro potřeby 

automatizované kresby byly vypočítány souřadnice všech podrobných bodů polohopisu. 

Tyto souřadnice byly uchovány a dnes je možné je (neaktualizované) využít při přechodu 

na digitální formu KM. Takto vyhotovené TH mapy pokrývají asi 8 % státního území. Na 

konci 70. let byly zavedeny třídy přesnosti mapování (ČSN 01 3410 z roku 1978), a tím 

přestalo být měřítko mapy rozhodujícím ukazatelem její přesnosti. 

 

- Základní mapy velkého měřítka 

Základní mapy velkého měřítka (ZMVM), vyhotovované od počátku 80. let podle 

Směrnice pro tvorbu Základní mapy ČSSR velkého měřítka (r. 1981) [22]a navazujícího 

metodického návodu a technologických postupů, přinesly oproti předcházejícím mapám 

změnu jednak v obsahu mapy (obsah byl oproti TH mapám značně redukován prakticky 

téměř na potřeby tehdejší EN), jednak v další automatizaci tvorby a zapojení počítačů a 

další nové techniky do procesu mapování. Snaha o zkvalitnění a zpřesnění výsledku 

mapování vedla postupně až ke stanovení jednotné přesnosti dnešních katastrálních map 

(KM), s charakteristikou přesnosti zobrazení polohopisu KM (mxy = 0,14 m). ZMVM 

pokrývají přibližně 12 % území našeho státu. 

Obsah těchto tří typů map je zajímavý i tím, že mimo obsah KN jsou v nich zobrazeny i 

tzv. další prvky polohopisu, které zvyšují jejich vypovídací schopnost (např. hrana koruny 

a střední dělicí pás silniční komunikace, most, nadzemní vedení vysokého i velmi 

vysokého napětí včetně stožárů aj.). 

 

2.1.2  Soubor popisných informací 

Zahrnuje seznam a abecední rejstřík vlastníků a nájemců a jiných fyzických a právnických 

osob oprávněných z  právních vztahů, soupis parcel podle parcelních čísel, dílčí listů 

vlastnictví (LV) s údaji o právních vztazích k nemovitostem, evidenční list (EL) s výčtem 

parcel podle nájemců a seznam staveb s čísly popisnými a staveb s čísly evidenčními. 

   Jednotlivé části souboru popisných informací (SPI) jsou vedeny počítačově. Do 

podoby počítačové evidence se postupně převedly i údaje zjednodušené evidence 
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zemědělských a lesních pozemků, které jsou jako vlastnické pozemky obsahem dřívějších 

pozemkových evidencí (pozemková kniha, bývalý PK, přídělové a scelovací řízení). Ze 

SPI lze vytvářet i řadu dalších účelových sestav. 

 

- List vlastnictví 

List vlastnictví (LV) je podle předmětu vlastnictví uspořádán jako: 

a) LV s nemovitostmi, 

b) LV s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví osob. 

LV se zakládají podle docházejících listin v rámci k.ú. pro nemovitosti každého vlastníka 

(spoluvlastníků) a číslují se od jedničky v aritmetickém pořadí s tím, že číslo: 

a) 1 bylo vyhrazeno pro bývalé místní národní výbory, 

b) 2 bylo vyhrazeno pro okresní úřady, 

c) 10 001 je vyhrazeno pro obce, 

d) 10 002 je vyhrazeno pro Pozemkový fond ČR. 

LV je rozdělen na části označené A, B, B1, C, D a E. LV vedený ručně na tiskopisu nemá 

části B1 a E. 

 

2.1.3  Souhrnné přehledy o půdním fondu 

Vyhotovují se jako sumární údaje každoročně k 1. lednu ve formě úhrnných hodnot druhů 

pozemků. Vyjadřují rozložení jednotlivých druhů pozemků v k.ú., v obcích, okresech a 

v celé České republice. Výsledky jsou každoročně publikovány ve Statistické ročence o 

půdním fondu. 

 

2.1.4  Dokumentace výsledků šetření a měření 

Tuto dokumentaci tvoří výsledky činnosti v podrobném polohovém bodovém poli při 

zjišťování průběhu hranic pozemků v terénu, při podrobném měření a při projednávání 

pomístních názvů. Do dokumentace výsledků šetření a měření se ukládají i prvopisy GP. 

 

2.1.5  Sbírka listin 

Jsou v ní uloženy smlouvy, rozhodnutí a další listiny, podle kterých byly provedeny zápisy 

v KN. Uložení těchto dokumentů je systémové, přehledné a ve sbírce listin je možno se 

rychle orientovat. 
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2.2  Podklady, které si zpracovatel KPÚ musí vytvořit sám 

již byly zmíněny v kapitole 1 a jsou to: 

- doplnění podrobného polohového bodového pole, 

- zaměření skutečného stavu území (polohopis,výškopis) 

- stanovení vnějšího a vnitřního obvodu KPÚ ve formě ZPMZ a GP 

- šetření, vytyčení a zaměření včetně stabilizace pozemků neřešených v KPÚ podle § 2 

zák. 139/2002 Sb. 
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3 Digitální fotogrammetrie – efektivní nástroj pro tvorbu mapových 

podkladů pro projekt KPÚ 
 

Obecná definice fotogrammetrie zní:  

Fotogrammetrie je věda, způsob a technologie, která se zabývá získáváním dále 

využitelných měření, map, digitálního modelu terénu a dalších produktů, které lze získat z 

obrazového, nejčastěji fotografického záznamu. 

 

Základem fotogrammetrie je fotografický záznamu ( řecky Fotos - světlo a Graphos 

- kresba, záznam). Záznam lze provádět klasicky na analogovou světlocitlivou vrstvu  nebo 

digitálně. Přesná definice termínu digitální fotogrammetrie dosud neexistuje. Jednou z 

hlavních charakteristik je, že digitální fotogrammetrie používá dosud většinou fotografii v 

digitální formě uvnitř počítače, namísto používání analogového obrazu na skle, papíru 

nebo filmu. Tento přechod nevedl ještě k novým principům nebo výsledkům, ale pouze k 

určitým vylepšením.  

 

Znamenal  však úplnou změnu hardwaru, neboť veškeré zpracování probíhá na 

počítačích. Byly zde implementovány známé algoritmy k řešení úloh klasické 

fotogrammetrie, jako je aerotriangulace, snímková orientace, diferenciální překreslení a 

stereoskopické měření, otevřela se ale i cesta pro další metody a úlohy. Digitální 

fotogrammetrie obsahuje některé metody zpracovaní obrazu (image processing) a 

počítačového vidění (computer vision). Jedná se například o filtrovaní, ostření a změnu 

kontrastu snímku. Jde o  metody, které jsou při digitálním zpracovaní velmi jednoduše 

implementovatelné, zatímco podobných výsledků lze klasickými postupy dosáhnout pouze 

s obtížemi. Z oboru počítačového vidění lze použít například  automatické rozpoznávaní 

objektů, což klasickými metodami nebylo možné. Automatizované algoritmy pro 

porovnávání obrazů se dají využít při automatické orientaci snímků, aerotriangulaci nebo 

při automatickém generování digitálního modelu terénu (DMT).  

 

Pro získání obrazu se používají speciální měřické fotogrammetrické komory.          

Z fotografického snímku lze určit  polohu bodů, odvodit tvar, velikost a umístění předmětu 

měření v prostoru, určit vzájemnou prostorovou polohu jednotlivých bodů, vyhodnotit 

polohopis a výškopis apod. Fotogrammetrie je dnes užívána jako zdroj primárních  
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informací o předmětech na zemském povrchu s výhodou rychlosti, s jakou jsme schopni 

nutné informace obstarat a dnes i s dostatečnou přesností. V současné době, s rozvojem 

výpočetní techniky a s ní spojené digitální technologie, se fotogrammetrie stává jednou z 

nejvýznamnějších poskytovatelů informací pro geografické informační systémy (GIS), 

případně jejich aplikační odnože jako je LIS (Land Information System), MIS (městský 

informační systém) apod.  Informační systémy, pracující na základě lokalizovaných 

geoinformací, pronikají do všech složek lidské činnosti. Základem zmíněných 

informačních systémů je mapa nebo plán, tj. s určitou přesností generalizovaný model 

zájmové oblasti. 

 

3.1 Digitální obraz – jeho vznik digitalizací leteckého měřického snímku  

Digitální obraz vznikne skenováním leteckých snímků, pokud snímky nejsou pořízeny 

přímo digitální komorou. Skenování leteckých měřických snímků (LMS) se provádí z 

fotografického negativu na vysoce přesných fotogrammetrických laboratorních skenerech 

(v současné době je možná velikost pixelu již od 2 μm). Přesnost určování snímkových 

souřadnic totiž spočívá v pouhém odečtení polohy pixelu v matici digitálního obrazu. 

Fotogrammetrický skener musí splňovat několik specifických požadavků. Jedná se 

zejména o rozlišení, geometrickou přesnost a možnost skenování celé plochy snímku tj. 23 

x 23 cm s požadovaným rozlišením. Celá řada skenovacích zařízení, která jsou dnes na 

trhu, však tyto požadavky ani zdaleka nesplňuje. 

 Nejpoužívanější jsou fotogrammetrické skenery firmy Leica Geosystem a Z/I 

Imaging. Ve výsledku se skenovací systémy obou firem příliš neliší. Liší se však systémem 

skenování: buď se pohybuje CCD snímač a nosič filmu je stacionární, nebo se pohybuje 

nosič filmu a CCD snímač je stacionární. Skenery umožňují skenovat jak jednotlivé 

snímky, tak skenovat i z celých nerozřezaných filmových rolí až 150 m dlouhých. Tato 

možnost výrazně zvyšuje pohodlnost pracovního postupu, zvyšuje čistotu zpracování a 

produktivitu práce. Zařízení pro převíjení filmu je prachotěsně spojené s vlastním 

korpusem skeneru. Jednotlivé snímky nebo snímky v roli filmu jsou ručně nebo 

automaticky ukládány do nosiče snímků a v okamžiku skenování přitlačeny planparalelním 

sklem. U skeneru Z/I Imaging se sekundární nosič s lineárním CCD snímačem  pohybuje 

ve směru skenování, zatímco primární nosič se posunuje ve směru kolmém na pohyb CCD 

prvku o zadaný krok (swath) v šířce cca 39 mm. Celý snímek je zpravidla pokryt 6 
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skenovacími pásy. Skenovaná část snímku je převáděna přes optickou soustavu do CCD 

senzoru, kde je signál zbaven optických a barevnostních vad. Světelným zdrojem je 

halogenová lampa. Potřebné světlo pro osvícení skenovaného obrazu je přiváděno do 

prostoru skenované části snímku optickým kabelem.  Posuny snímku a skenovací hlavy 

jsou řízeny pomocí přesných šroubů a lineárních čidel přes DC motory. Celková přesnost 

nastavení hlavy na stejné místo se pohybuje okolo +/- 2 mikrometry. Skenuje se zpravidla 

s optickým rozlišením 7, 14 nebo 21 mikrometrů. Maximální skenovací formát pro 

pohodlné umístění leteckého měřického snímku je 275 x 250 mm. Skenovat lze jak 

z diapozitivů, tak negativů černobílých i barevných snímků. Citlivostní prvek jmenovaného 

skeneru obsahuje 5632 elementů. 

 

               Obr.1  Skener PhotoScan od firmy Z/I Imaging 

 

 

Kvalita skenování je dána dvěma faktory. Prvním je kalibrace skeneru. Z tohoto 

důvodu je skener  pravidelně kalibrován odborným servisem (interval servisní kalibrace se 

řídí počtem naskenovaných snímků a časem od poslední kalibrace). Při každém spuštění je 

dále skener automaticky vnitřně kalibrován (po dosažení nominálního a stabilního 

světelného toku). Druhým faktorem, ovlivňujícím následně kvalitu fotogrammetrického 

zpracování leteckého měřického snímku (LMS), je nastavení parametrů skenování . To se 

provádí za účelem získání rastrových obrazů LMS a vylepšení jejich obrazové kvality 
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(vyrovnáním denzit a kontrastu v celé ploše negativu při zachování detailů zobrazení)  a 

skládá se z 

- nastavení datového formátu rastrového obrazu LMS 

- nastavení hodnot kompresního poměru 

- nastavení typu filmového materiálu (negativ x pozitiv) 

- nastavení tloušťky filmového materiálu 

- provedení analýzy obrazu a korekcí funkcí density a transmisivity obrazu  

- stanovení optimální strmosti  senzitometrické křivky 

- nastavení hustoty skenování. 

 

Všechna tato nastavení se provádějí na několika vybraných snímcích z dané 

lokality - obvykle ze začátku snímkového pásu a potom z jeho prostřední  a koncové části, 

přitom vybrané obrazy zároveň musí obsahovat všechny typické prvky v lokalitě.  Po 

naskenování těchto vzorků se určí průměrné hodnoty parametrů skenování pro celou 

lokalitu. Vzhledem k tomu, že kvalita skenování má rozhodný vliv na výslednou kvalitu 

digitálního obrazu LMS a tím i bezprostředně na měření vstupních dat pro analytickou 

aerotriangulaci (AAT) a dále i na vlastní interpretaci a měření výškopisu a polohopisu , je 

nutné, vzhledem k jisté míře subjektivnosti posuzování kvality výsledného digitálního 

obrazu, aby tuto činnost prováděl zkušený vyhodnocovatel, který je schopen správně 

posoudit vztah mezi kontrastem a zobrazením měřického detailu.  

Důležitým, a oproti výše uvedenému jednoznačně objektivním krokem, je nastavení 

hustoty skenování. Vzhledem k účelu mapování a efektivnosti skenování samotného je 

nutné, na základě měřítka snímkování a požadované velikosti tzv. ground elementu, (tj. 

velikosti obrazového elementu v reálném terénu) stanovit vhodnou hustotu skenování. 

Skenovací hlavy a programové vybavení umožňují skenovat až 12 bitový rozsah 

černobílých snímků a 24 bitový pro barevné snímky s možností uložit výsledek buď do 

specializovaných formátů firem vyrábějících skenery, nebo do formátů jako např. TIFF, 

obvyklých pro řadu zpracovatelských softwarů. Kromě přesnosti je pro zpracovatele 

důležitá i rychlost skenování. Ta se může v některých případech měnit v závislosti na 

optické hustotě skenovaného materiálu. Čím je materiál opticky hustší, tím je 

spotřebováváno více času pro prosvícení materiálu (expozici) a potřebný čas se prodlužuje. 

U specializovaných skenerů je běžné, že celý snímek s rozlišením např.14 mikrometrů 

naskenován za cca 7 minut. Skenování probíhá v bezprašném prostředí v místnostech 
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k tomu vyhrazených, protože jakékoliv smítko ležící na podkladovém skle skeneru 

způsobí, že je naskenováno na každém snímku. Odstranění takovýchto nečistot 

nezpůsobuje prakticky žádné problémy při využití snímků pro měření, ale je velkou 

překážkou pro výrobu kvalitních ortofotomap.  

Systém autoskenování je výrazně automatizován a přítomnost lidské obsluhy se 

minimalizuje na potřebné úkony, které souvisí s nastavením parametrů skeneru před 

skenováním. Automatická je i registrace snímkového čísla, měření rámových značek, apod. 

Nastavené parametry je ve zvláštních případech i v rámci jedné lokality potřeba změnit, 

např. tehdy, když snímkování neproběhlo v jeden den, nebo se výrazně změnily 

povětrnostní podmínky, jako viditelnost, vysoká oblačnost, apod.  

 
Obr.2 Nastavení parametrů skenování originálních negativů  na lokalitě Domanín [12] 
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Obr.3   Nastavení korekcí filmu při skenování originálních negativů v lok. Domanín [12] 

 
Obr.4 Nastavení parametrů parametrů kamery při skenování originálních negativů na 

lokalitě Domanín [12] 
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3.2 Úpravy, transformace a technologie vyhodnocení digitálního 
obrazu 

 

3.2.1 Úpravy digitálního obrazu  

Digitální obraz lze oproti analogovému fotografickému záznamu upravovat podstatně 

jednodušším způsobem a bez vlivu na originální snímek. K ůomuto účelu slouží řada 

různých softwarů. Ve fotogrammetrii jsou tyto softwary součástí speciálních systémů pro 

digitální fotogrammetrii. Z obvyklých úprav se u digitálních snímků je používají filtrace, 

ať už celého snímku, nebo jen lokální, které slouží ke zvýraznění určité informace. Použité 

digitální filtry lze všeobecně  rozdělit  na : 

- filtry s nízkou propustností, které ořezávají vysoké frekvence ( ztrácejí se ostře 

vystupující detaily), 

- filtry s vysokou propustností, které zdůrazňují vysoké frekvence ( ostřící filtry a 

hranové operátory) 

Dále se využívá: 

- změny kontrastu -   při běžném 8bitovém kódování obrazu obsahují snímky pixely 

s hodnotami využívajícími jen část možného rozsahu optických hustot. Poměrné 

zastoupení hodnot  znázorní histogram. Zlepšení kontrastu obrazu je možné buď 

lineární transformací rozsahu, zmenšením rozsahu nebo zvětšením rozsahu  

vyjádřeného histogramem, 

- ostření hran pomocí ostřících operátorů, které zvyšují lokální maxima a prohlubují 

lokální minima. Pomocí této operace docílíme toho, že při zvětšení obrazu je obraz 

vizuálně ostřejší, 

- prahování se používá na oddělení objektů  nebo pro tvorbu masky určitého typu nebo 

území, 

- detekce hran, vyhledává lokální hrany a konečnou úpravou bývá jejich ztenčení. 
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3.2.2 Transformace digitálního obrazu  

Cílem geometrické transformace je odstranění zkreslení obrazu, způsobené nestálostí 

geometrických podmínek, a převod obrazových dat do vhodné projekce nebo vytvoření 

ortofota. 

Geometrickou korekci lze provádět třemi způsoby [6]: 

- transformace dat na základě přesně známých parametrů trajektorie nosiče 

zobrazujícího zařízení přímo do zvoleného souřadnicového systému a projekce např. 

pomocí dat získaných aparaturou  GPS a IMU, 

- přímá geometrická transformace na základě vlícovacích bodů nebo vektorů; 

nevýhodou této metody je nepravoúhlost výsledného obrazu a možnost vzniku 

prázdných míst; nevyžaduje  však zvláštní nároky na hardware, 

- nepřímá geometrická transformace na základě vlícovacích bodů nebo vektorů, která 

vychází se z výsledného obrazového pravoúhelníku a na základě inverzních 

transformačních rovnic  hledá v originálním obrazu pixel, který nese příslušnou 

obrazovou funkci (hodnotu denzity).  

 

         Běžně užívanou metodou je z důvodu pravoúhlého a celistvého výsledného 

přetransformovaného obrazu nepřímá metoda. Provádí se pomocí vlícovacích bodů, z 

jejichž  snímkových a geodetických souřadnic lze vypočíst koeficienty transformačních 

rovnic, které určují vztah mezi geometricky správným a zkresleným obrazem. Výsledkem 

jsou georeferencovaná data, tj. pro každý pixel jsme schopni určit geodetické souřadnice 

X,Y,  a pomocí digitálního modelu terénu i výšku Z.  

 

3.2.3 Technologie vyhodnocení digitálního obrazu  

Vyhodnocení obsahu  stereodvojice je možné po provedení snímkové orientace. 

Rozlišujeme prvky vnitřní a vnější orientace. 

Prvky vnitřní orientace měřické komory  definují geometrii paprsků uvnitř komory.  

Jsou nutné pro kvalitní vyhodnocení fotografických měřických snímků. Prvky vnitřní  

orientace měřické komory jsou konstanta komory f,  poloha hlavního bodu H‘(dx‘,dy‘) a  
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eventuelně průběh radiální distorze. Tyto veličiny jsou obyčejně známy předem (jsou  

uváděny výrobcem pro každou měřickou komoru nebo je lze určit laboratorním měřením).  

Snímky, u kterých jsou známy prvky vnitřní orientace, se označují jako měřické. 

Prvky vnější orientace jsou definovány pro každý snímek a obecně představují 

souřadnice středu vstupní pupily x0, y0, z0 a trojici sklonů snímku ω, ϕ, κ v okamžiku 

expozice snímku ( viz obr.6 a7). 

              Obr.6  Souřadnice středu vstupní pupily okamžiku expozice snímku  [7] 
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                            Obr.7   Uhly rotace leteckého měřického snímku [7] 

 

         V případě letecké fotogrammetrie je fotografická měřická komora  umístěna 

nejčastěji v letadle, které je v pohybu a je vystavováno meteorologickým a fyzikálním 

vlivům. Prvky vnější orientace považujeme za neznámé,  pokud se nepoužívá  systém s 

podporou GPS/INS (viz odst. 4.3.2). 

Vnější orientaci snímkové stereodvojice lze řešit komplexně (svazkovým vyrovnáním), 

nebo  postupně. V druhém případě se vnější orientace skládá ze dvou složek: 

- relativní orientace představuje vzájemnou orientaci obou snímků tak, aby pozorovateli 

vznikl umělý stereoskopický vjem (pozorováním neorientovaného stereomodelu bez 

vertikálních paralax), 

- absolutní orientace zahrnuje pootočení a posun stereomodelu do geodetického 

referenčního systému, ve kterém jsou zaměřeny vlícovací body.  

Možnosti výpočtu šesti neznámých prvků vnější orientace jsou: 

- výpočtem krok po kroku, tedy postupným výpočtem všech kroků při orientaci snímků 

(vnitřní, relativní a absolutní). Postup využívá metod známých už z klasických 

analogových a analytických metod  
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- metoda svazkového vyrovnání (Bundle Adjustment) je komplexní řešení úplné 

orientace v jediném kroku za využití přímého vztahu mezi snímkovými souřadnicemi a 

geodetickými souřadnicemi. Výpočet probíhá iteračně. Při použití tohoto postupu je 

důležitá použitá konfigurace vlícovacích bodů.  

 

Aby bylo možné na monitoru využívat umělého stereoskopického vjemu, je nutné, 

abychom na snímcích dobře vnímali horizontální paralaxy a naopak, pokud možno 

odstranili rušivé vertikální paralaxy. Paralaxa je úhel, který svírají přímky vedené ze dvou 

různých pozorovacích míst v prostoru k pozorovanému bodu. Jako paralaxa se také 

označuje zdánlivý rozdíl polohy bodu vzhledem k pozadí při pozorování ze dvou různých 

míst. 

                                            Obr.8 Paralaxa 

 

         Čím dále je pozorovaný předmět od pozorovacích míst, tím je paralaxa menší. 

Nejjednodušším příkladem paralaxy v praxi je pozorování předmětů střídavě levým a 

pravým okem. Předměty v popředí se zdánlivě posunují vůči pozadí - čím blíž je 

pozorovaný předmět, tím větší je jeho zdánlivý posun. 

         K dobré digitální relativní orientaci snímkové stereodvojice vedou dvě cesty: 

- pomocí transformace se oba snímky převedou na normální případ (osy záběru snímků 

jsou kolmé na základnu fotografování). Tímto postupem se však změní vlastní obsah 

snímku (vzniká nový snímek, takže je třeba mít k dispozici větší paměťový prostor), 

- použitím epipolární transformace - pozorována je pouze malá část snímku, která je v 

reálném čase pozměňována tak, aby mohl vzniknout stereoskopický vjem. Epipolární 

transformací jsou obecně skloněné snímky přepočítávány na snímky normálního 
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případu využitím epipolární geometrie. Jejím základem je podmínka komplanarity, 

tedy předpoklad, že oba projekční středy a bod v prostoru leží v jedné rovině. 

Konkrétně tedy znamená, že bod na levém snímku musí mít svůj obraz na známé 

přímce v pravém snímku. Celý výpočet probíhá v reálném čase a obraz pravého snímku 

na monitoru je tak vlastně virtuální. 

 

Pro správné provedení relativní orientace  je třeba změřit určitý počet orientačních 

bodů v překrytovém území obou snímků. U těchto bodů nemusíme znát jejich souřadnice. 

Jedinou podmínkou je jejich dobrá identifikace na obou snímcích, aby nedošlo k záměně s 

jiným bodem (prvkem). Postačující pro odstranění vertikálních paralax je šestice bodů 

podle tzv. Gruberova schématu (viz obr. 5).    

 

Pro relativní orientaci lze použít také existující vlícovací body (pokud jejich poloha 

vyhovuje požadovanému rozložení). Po změření vertikálních paralax na šesti bodech podle 

Gruberova schématu lze provést výpočet relativní orientace. Je třeba ještě ručně zadat 

hodnotu konstanty komory (ck = f ) a snímkové souřadnice hlavního snímkového bodu x´H, 

y´H. Tyto hodnoty jsou známy z kalibračního protokolu měřické komory.  

Vlastní výpočet relativní orientace probíhá v iteračním režimu. Průběh iterace je 

možné ukončit tehdy, když se vypočtené prvky s další iterací nemění. Zpravidla postačí 

čtyři až pět kroků. Pro dosažení kvalitního stereoskopického vjemu by vypočtená zbytková 

vertikální paralaxa neměla přesahovat hodnotu py =0,015mm, maximálně však py = 

0,020mm. Nyní je na snímcích již možné využívat výhod stereoskopického měření.   

 

               Obr. 5  Gruberovo schéma 
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Absolutní orientace zajistí posun a pootočení modelu do geodetického referenčního 

systému  (S-JTSK). Jednotlivé vlícovací body mohou být snímány použitím stereomódu 

(ten zajistila předchozí relativní orientace), případně lze stereomód ignorovat a nadále 

měřit body zvlášť na jednotlivých snímcích. Absolutní orientace se provádí početně 

s vyrovnáním metodou nejmenších čtverců MNČ. Je to nejpřesnější početní metoda 

k získání sedmi neznámých absolutní orientace se zřetelem k libovolnému počtu 

nadbytečných vlícovacích bodů. Je nutno provést linearizaci vztahu pro transformační 

vztah mezi modelovými a geodetickými souřadnicemi. 
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X,Y,Z jsou geodetické souřadnice,Xo,YoZo jsou geodetické souřadnice počátku soustavy 

modelových souřadnic x,y,z,   m je měřítkové číslo modelu a R je matice prostorové rotace 

systému modelových souřadnic obsahující tři úhly Ω, Φ, Κ. 

Pro absolutní orientaci potřebujeme minimálně dva polohové vlícovací body a tři výškové 

vlícovací body (X,Y,Z - 3 rovnice, X,Y - 2 rovnice, Z - 1 rovnice) nebo dva kompletní 

vlícovací body a jeden výškový vlícovací bod. 
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4 Tvorba digitální ortofotomapy z leteckých měřických snímků pro 

potřeby KPÚ 
 

Digitální ortofotomapa z LMS je důležitým zdrojem informací pro potřeby komplexní 

pozemkové úpravy. Při tvorbě ortofotomapy jde v zásadě o převod obsahu snímku ze  

středového promítání na ortogonální. Středové promítání způsobuje radiální posuny 

zobrazených objektů ležících mimo horizontální srovnávací rovinu, takže obraz je již při 

malých  převýšeních deformován -  viz obr. 9 [6]. 

 

                Obr. 9   Středový a ortogonální průmět  [6] 

 

Radiální posuny jsou způsobeny proměnlivými výškovými poměry.  

Princip vytvoření digitálního ortofota spočívá v jejich odstranění. Odstranění teto 

deformace se provádí pomocí digitálního modelu reliéfu (DMR) zobrazeného území. 

Potřebujeme totiž znát nadmořské výšky jednotlivých pixelů obrazu. Jednou z možností 

vytvoření DMR je jeho vyhodnocení z příslušné stereodvojice LMS, kdy výšky odvodíme 

z horizontální paralaxy p=x´-x´´ identifikací totožných bodů na levém i pravém snímku a 

odečtením jejich snímkových souřadnic. Poloha totožného bodu se většinou získává 

metodou obrazové korelace. 

Obr.10 Princip tvorby ortofota  [6] 
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 Tvorba DMT je součástí většiny zpracovatelských systémů. Většinou se neurčuje 

převýšení korelací pro každý pixel z důvodů velké početní náročnosti, ale koreluje se síť 

bodů a mezilehlé body se interpolují. Operátor zasahuje do tvorby DTM, protože 

automatické postupy selhávají například na umělých objektech jejichž výška ve mění 

nespojitě. Dalším příkladem špatné automatické korelace jsou  např. lesní porosty, kdy je 

automaticky vytvořen DMT po korunách stromů nebo monotónní velké plochy. Přesto, že  

velikost korelačního koeficientu je podrobena různým testům, je nutná kontrola i zásah 

operátora, který provede ruční editaci kostry bodů, aby nedocházelo k těmto chybám a 

mezibody se správně interpolovaly.            

 
Obr. 11 Problematika zakrytých ploch u ortofota a nevhodný výběr bodů pro DMT [6] 
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Fotogrammetricky vytvořený a operátorem korigovaný DMT má širší  uplatnění při návrhu 

společných zařízení. Je dobrým podkladem pro projekty cest, návrh vodohospodářských 

opatření a výpočtu vodní i větrné eroze. 

 

Převod snímku ve středovém promítání na ortogonální (ortofoto) umožňuje pracovat se 

snímkem jako mapou a pracovat s ní jako hodnotnou informační vrstvou.  
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4.1 Vhodné měřítko ortofotomapy pro potřeby KPÚ 
 

Ortofotomapa pro potřeby komplexní pozemkové úpravy je důležitým nástrojem, který se 

při komplexní pozemkové úpravě hojně využívá. Bohužel jsou k dispozici (zapůjčené 

z pozemkových úřadů) pouze ortofotomapy, které  byly primárně určeny pro geografický 

informační systém k evidenci využití zemědělské půdy (LPIS). Pro tyto účely jsou 

ortofotomapy vyhotovené s přesností, která odpovídá účelu vzniku. Měřítko snímků je u 

LPIS  1 : 23 000, což je pro potřebu KPÚ nedostatečné. Dosažitelná přesnost do značné 

míry omezuje využití. Velikost pixelu při  použití měřítka snímku 1 : 23 000 a skenování 

na 21 µm je cca 50 cm, což snižuje  vypovídací schopnost ortofotomapy, ale na některé 

průzkumy a analýzy postačuje, například ke zjištění degradace půd způsobené vodní erozí 

a zamokřením, zjišťování nesouladu v kulturách atd. 

 

       V případě fotogrammetricky vyhodnoceného skutečného stavu ze stereodvojic jako 

podkladu pro návrh komplexní pozemkové úpravy musí přesnost určení polohových bodů 

dosahovat kódu kvality bodu 3, tj.  se střední souřadnicovou chybou 0.14 m [14]. V tomto 

případě musí být měřítko snímku 1:5000 a větší [15]. Z takových snímků při použití 

skenování s rozlišením 14 µm lze vyhotovit ortofotomapu s velikostí pixelu 7cm což je 

více než dostatečné. Dle mého názoru je postačující velikost pixelu do 20cm.  
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4.2 Rozbor radiálních posunů na leteckých měřických snímcích (LMS) z     
hlediska polohové přesnosti ortofotomapy   

 

Nejčastější aplikací DMR ZABAGED je podpora tvorby ortofotomapy území zobrazeného 

na příslušných leteckých měřických snímcích. Při tvorbě digitálních ortofotomap s 

využitím digitálního modelu reliéfu ZABAGED je třeba počítat s radiálními posuny, 

jejichž velikost je závislá na radiální vzdálenosti (r‘) od hlavního bodu snímku (H‘), na 

parametrech leteckého snímkování a na výškovém rozdílu ∆z (chybě v určení výšky DMR 

ZABAGED) v metrech. Pro formát snímku 0,23x 0,23 m s podélným překrytem  p =60 % 

a příčným překrytem tj. q = 20 % je maximální využitelná radiální vzdálenost na snímku 

r‘max = 130 mm s odpovídajícím maximálním radiálním posunem maxr∆  skutečnosti. Při 

použití normální kamery s ohniskovou vzdáleností f = 300 mm (většinou v zastavěných 

oblastech) pak platí vztah 

zr f
zr ∆==∆ ∆ 433,0max´

max       (2) 

Při použití širokoúhlé kamery s ohniskovou vzdáleností f= 152 mm (nejčastěji používané 

pro oblasti s převahou extravilánu ) platí vztah 

 zr f
zr ∆==∆ ∆ 855,0max´

max  (v metrech)    (3) 

bez ohledu na měřítko snímku a ortofotomapy. 
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4.3 Vhodné parametry leteckého měřického snímkování  

Výsledkem komplexní pozemkové úpravy z hlediska potřeb katastru nemovitostí je nová 

DKM, proto se  parametry pro letecké měřické snímkování a fotogrammetrické 

vyhodnocení musí řídit  Návodem pro obnovu katastrálního operátu [15], kde je dáno: 

[odst.2.52]  

- Letecké měřické snímky se pořizují jen kalibrovanou měřickou komorou 

s nejméně 60% podélným a 30 % příčným překrytem. 

- Nejmenší měřítko snímku je 1:5000. 

- Výchozími  (danými)  body  jsou  body základního polohového pole a 

zhušťovací body. Dále  se použijí i jiné body určené s přesností splňující 

kritéria mezních odchylek podle odst. 2.511 a 2.512 písm. e) až g) zpřísněná o 

30 %. 

- Ostatní  body podrobného  polohového pole  a popř. současně i vlícovací  body  

(odst.  4.322)  se  určují aerotriangulací. 

- Výchozí  polohové  body  musejí  být  (po  fotogrammetrické  signalizaci)  

identifikovatelné  na  snímcích,   rozloženy po  obvodu bloku rovnoměrně na  

vzdálenost 2 až 3  základen snímkování a dále uvnitř bloku tak, aby  výsledná 

hustota  byla nejméně 0,4 bodu  na jednu snímkovou dvojici. 

- Výškové výchozí  body musejí být rozloženy  na vzdálenost 1 až  2 základen  

snímkování po  obvodu bloku  a uvnitř bloku  rovnoměrně tak, aby výsledná  

hustota byla nejméně 0,8 bodu   na jednu snímkovou dvojici.  Výšky výškových 

výchozích bodů   se určí se střední chybou do 0,15 m. 

- Výchozí  body se  signalizují čtvercovými  znaky o  rozměru  0,20 m x 0,20 m  

kontrastní barvy vůči svému okolí. Čtverce  se  doplní  třemi  rameny  výrazné  

barvy  o  rozměru  0,10  m x 0,62  m svírajícími vzájemně úhel  133g a 

odsazenými od  bodu o  0,4 m. Kontrastními barvami se rozumí světlá - tmavá. 

- Určované  body  se  signalizují  stejně  jako body výchozí,  doplňují  se však  

pouze dvěma  rameny svírajícími vzájemně  úhel  100g. 

- Pro větší  měřítka snímků se  všechny výše uvedené  délkové  rozměry mohou 

úměrně zmenšit. 
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- Snímkové  souřadnice se  měří a  registrují na  přístrojích umožňujících  čtení 

na  0,001 mm.  Měří se  dvakrát, rozdíl  nesmí přesáhnout 0,02 mm. 

[odst. 4.322] 

- Vlícovací body slouží k vnější orientaci snímkových dvojic. Zaměřují se 

polohově i výškově. Každá snímková dvojice musí  mít  určeny nejméně  čtyři  

vlícovací  body a  to přibližně  v jejich rozích, alespoň 10 mm  od okraje 

snímku;  vhodný je pátý vlícovací bod uprostřed snímkové dvojice. 

- Jako  vlícovacích bodů  se především  využije vhodných bodů  polohového  

pole.  Ostatní  vlícovací  body  se  určí  jako   pomocné body a číslují se podle 

odst. 4.314.   Vlícovací body  se volí tak, aby  jejich signalizační znaky   byly  

dobře  identifikovatelné  na  snímcích.  Zaměřují  se  stejnými postupy  a se 

stejnou přesností  jako ostatní body  podrobného polohového pole, jejich výšky 

se měří se střední  chybou 0,15 m. 

- Provede se  kontrolní měření geodetickými  metodami [oměrné  a jiné   

kontrolní  míry   podle  odst.   4.313  písm.   d)  a s  přesností  podle  odst.  

4.311].  Výsledky  měření  se  zapisují (registrují) podle odst. 4.316. 

[odst. 4.326 ]  

- Použijí se fotogrammetrické  vyhodnocovací přístroje, které umožňují  dodržet  

střední  souřadnicovou  chybu snímkových souřadnic při kontrolním měření na 

mřížce do 0,015 mm. 

- Použije  se    analytická  nebo digitální metoda vyhodnocení  snímkových 

dvojic. Výsledkem   vyhodnocení  (a  následných  výpočtů)  jsou  souřadnice 

bodů  v S-JTSK 

[odst.4.327 ]  

- Podrobné   body,  které   nebyly  vyhodnoceny,   se  doměří  geodetickými  

metodami ( 4.3.1).  
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4.4 Parametry leteckého měřického snímkování v lokalitě Domanín 
 

4.4.1 Parametry signalizace výchozích, kontrolních a podrobných bodů  

Parametry signalizace výchozích, kontrolních i podrobných bodů jsou dány Návodem 

[15](odst.. 2.52). V k.ú. Domanín bylo použito pro měřítko snímkování  1 : 4 000. 

Signalizace vlícovacích bodů byla provedena čtverci o velikosti 35 x 35 cm se dvěma 

rameny (s odstupem ramen 10cm a délkou ramen 40cm), z nichž jedno rameno směřuje k 

severu. Ostatní podrobné body byly signalizovány čtvercovými terči o velikosti  cca 25 x 

25 cm. V případě signalizace na komunikacích byl natřen kruh o průměru 36 cm se třemi 

rameny svírajícími vzájemně úhel 133g s odstupem 15 cm od kruhu , o délce 50 cm a šířce 

12 cm, z nichž jedno rameno směřuje k severu. Signalizačním materiálem byl hliníkový 

plech ze starých ofsetových desek a byl natřen bílou barvou. Jeho další použití 

v budoucnosti se jeví jako nevhodné, protože se v přírodě nerozloží a musí po ukončení 

snímkování z terénu odstranit.  

 

Vhodný signalizační materiál by měl mít následující vlastnosti: malou specifickou 

hmotnost, možnost připevnit terč na dřevěný kolík, bílou barvu nebo možnost nátěru bílou 

barvou, rozložitelnost materiálu za běžných povětrnostních podmínek v terénu do tří 

měsíců od instalace. Terč však musí zároveň být zobrazitelný na snímku v době 

snímkování. Při rozsahu běžného katastrálního území 750 ha, počtu signálů umísťovaných 

v terénu, času potřebného na toto umístění a délce doby čekání na příhodné meteorologické 

podmínky pro snímkování, je doba „aktivní životnosti“ minimálně dva měsíce. Zbytky 

terče mají poškozovat životní prostředí minimálně. K tomuto problému se však přidružuje i 

problém kolíků, které jsou sice ekologičtější než například hliníkový materiál, avšak 

potenciální ohrožení zemědělské techniky zde existuje rovněž. V současné době je testován 

terč z lepenky se zvláštním nátěrem.  

 

4.4.2 Rozložení a požadovaná přesnost výchozích bodů 
 

Rozložení a umístění výchozích signalizovaných bodů v lokalitě bylo naplánováno na 

základě předem určených středů protínání jednotlivých snímků definovaných  při 

plánování lokality. Umístění výchozích bodů se volí tak, aby tyto body byly pozorovatelné 

a měřitelné ve čtyřech stereoskopických modelech. Tohoto stavu lze dosáhnout pouze při 
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použití snímkování s předem určenými středy protínání jednotlivých snímků. Tímto 

postupem se jednak body rozloží pravidelně v rámci lokality a celá soustava pak vykazuje 

vyšší tuhost a tím menší střední souřadnicovou chybu při měření a výpočtu analytické 

aerotriangulace. Vzhledem k tomu, že souřadnice výchozích bodů jsou určovány metodou 

GPS, nerozdělují se výchozí body na body výškové a polohové. Celkový koeficient pro 

počet bodů na snímkovou dvojici je pro lokalitu  Domanín 0,54 bodu na snímkovou dvojici 

(stereoskopický model). V 55 modelech bylo 30 výchozích úplných (polohově a výškově 

určených) bodů. Tento koeficient je ve shodě s poměrem koeficientů uvedených v kapitole 

2.52 Návodu [15]. Počet 30 výchozích bodů určených třemi souřadnicemi dává hodnotu 90 

údajů pro vstup do výpočtu vyrovnání AAT. Rozložení výchozích bodů v lokalitě 

Domanín je patrné z obrázku 12. V dalším textu je používán termín vlícovací bod (VB) pro 

výchozí bod aerotriangulace určený polohově i výškově. 

 
                        Obr. 12     Rozložení výchozích bodů v lokalitě Domanín [15] 
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4.4.3 Rozsah signalizace podrobných bodů 
 
Podkladem pro signalizaci podrobných bodů byly náčrty o zjišťování průběhu hranic. 

Vzhledem k počtu pevných bodů a počtu bodů stabilizovaných kolíkem  byly 

signalizovány všechny body označené při zjišťování průběhu hranic. Stabilizované body (i 

kolíkem), které byly zakryty vegetací, byly signalizovány jako dva excentrické 

fotogrammetrické body a dopočteny geodetickými úlohami. Celkový počet signálů 

umístěných v extravilánu k.ú. Domanín byl cca 725.  

Pro fotogrammetrické vyhodnocení byly signalizovány body, které se nacházely 

v extravilánu a na styku extravilánu a intravilánu. Z ekonomických důvodů a podle 

dřívějších zkušeností nebyly signály rozmístěny v intravilánu. Přesto byl v rámci 

experimentu vyhodnocen polohopis na třech náčrtech z intravilánu. Vzhledem k malému 

počtu pevných bodů – mezníků, nalezených při zjišťování průběhu hranic, byly všechny 

mezníky pro kontrolu a rozbor přesnosti zaměřeny i geodeticky. Body, u nichž se 

předpokládalo, že nemohou být fotogrammetricky vyhodnoceny, byly doměřeny 

geodeticky a do signalizace nezahrnuty (např. mezníky v lese,  zarostlý potok, který navíc 

tvoří katastrální hranici apod.). 

 
4.4.4 Parametry a rozbor leteckého měřického snímkování v lokalitě Domanín 

 
Plánování snímkování lokality Domanín začalo definicí hranice k.ú. v prostředí 

MicroStation. V nadstavbě Pozem byly zobrazeny listy map 1 : 2 000 pokrývající plochu 

k.ú. . Souběžně s rámy mapových listů byly zobrazeny náletové osy pro měřítko 

snímkování 1 : 4 000.  Na nich byly vyznačeny středy promítání jednotlivých snímků. Byl 

tak vytvořen plán snímkového letu v digitální podobě. Na základě definovaných míst 

středů promítání jednotlivých snímků bylo navrženo rozmístění výchozích bodů a  soutisk 

se zvětšenou topografickou mapou 1 : 50 000 do měřítka 1 : 10 000 byl předán terénním 

pracovníkům jako podklad pro signalizaci výchozích bodů v terénu. V měřítku 1 : 50 000 

byl pak tento podklad vytištěn a založen do letové dokumentace. Začátky a konce letových 

drah a místa expozic byly v souřadnicích S-JTSK exportovány v ASCII tvaru do programu 

přípravy letu. V programu přípravy letu byly tyto body přepočteny do souřadnicového 

systému  WGS 84 a byl vytvořen soubor dat pro navigační systém letounu (GPS). 

V programu IRAS-C se do souboru plánu snímkového letu promítly topografické mapy 1 : 

50 000, z nichž byly odečteny nejnižší a nejvyšší nadmořské výšky příslušné jednotlivým 

snímkovým řadám. Z těchto údajů byly vypočteny absolutní výšky jednotlivých letových 
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drah. Byla zkompletována letová dokumentace a potřebná data se vložila do palubních 

počítačů v letounu. Celá lokalita byla snímkována  dne 19.5.1998  včetně snímků pro 

fotolaboratorní testy.  

 

4.4.5 Hodnocení vlivu výšky letu, podélného a příčného překrytu a termínu 

snímkování 

  

Průměrné měřítko snímkování a tím i dodržení výšky letu lze vyhodnotit z údajů 

získaných při výpočtu výšek středů v rámci AAT  porovnáním s plánovanými výškami 

letových drah Tabulka 3  uvádí odchylky mezi plánovanými výškami letu a skutečnými 

výškami vypočtenými z AAT. Tabulka 4 uvádí odchylky (vzdálenosti) mezi plánovanými 

středy promítání jednotlivých snímků od skutečných středů vypočtených z AAT. Z těchto 

tabulek vyplývá Tabulka 5,  která uvádí hodnoty podélného a příčného překrytu.  Všechny 

ukazatele jsou v toleranci s hodnotám obvyklými pro lletecké měřické snímkování (rozdíl 

absolutní výšky letu plánované od určené se nesmí lišit více jak 5 %  výšky letu nad střední 

výškou uvažované lokality). Tolerance pro podélný a překryt  p je v intervalu od 56 do 70 

% a příčný překryt q v intervalu od 20 do 36%) nemají významný vliv ani na výsledky 

AAT ani na vlastní vyhodnocení na analytických a digitálních fotogrammetrických 

přístrojích. Termín snímkování lokality Domanín nebyl optimální z důvodů pozdějšího 

ukončení místního šetření. Růst vegetace a olistění však nezpůsobil při snímkování 

významnější zákryty a tak neovlivnil významně počet fotogrammetricky určených 

podrobných  bodů. Čas snímkování odpovídal úhlu slunce od 41 do 43 stupňů.   

 
 

TABULKA 3    Rozdíly mezi plánovanými výškami letu a výškami určenými z AAT 
 

Řada č.1 Číslo snímku v řadě Plánovaná výška v m.n.m. Výška určená AAT v m.n.m Rozdíl 
1 1 1278 1312 34 
 2 1278 1312 34 
 3 1278 1308 30 
 4 1278 1305 27 
 5 1278 1302 24 
 6 1278 1301 23 
2 1 1236 1269 33 
 2 1236 1267 31 
 3 1236 1264 28 
 4 1236 1264 28 
 5 1236 1271 35 
 6 1236 1281 45 
 7 1236 1290 54 
 8 1236 1285 49 
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 9 1236 1282 46 
 10 1236 1290 54 
 11 1236 1299 63 
3 1 1235 1291 56 
 2 1235 1290 55 
 3 1235 1286 51 
 4 1235 1284 49 
 5 1235 1284 49 
 6 1235 1291 56 
 7 1235 1288 53 
 8 1235 1286 51 
 9 1235 1285 50 
 10 1235 1281 46 
 11 1235 1276 41 
 12 1235 1272 37 
4 1 1237 1259 22 
 2 1237 1261 24 
 3 1237 1256 19 
 4 1237 1260 23 
 5 1237 1255 18 
 6 1237 1264 27 
 7 1237 1270 33 
 8 1237 1273 36 
 9 1237 1272 35 
 10 1237 1269 32 
 11 1237 1261 24 
 12 1237 1260 23 
5 1 1198 1243 45 
 2 1198 1240 42 
 3 1198 1243 45 
 4 1198 1252 54 
 5 1198 1246 48 
 6 1198 1256 58 
 7 1198 1259 61 
 8 1198 1257 59 
 9 1198 1252 54 
 10 1198 1248 50 
 11 1198 1243 45 
6 1 1199 1229 30 
 2 1199 1230 31 
 3 1199 1220 21 
 4 1199 1223 24 
 5 1199 1231 32 
 6 1199 1236 37 
 7 1199 1235 36 
 8 1199 1234 35 
 9 1199 1235 36 

Průměr 39 
 

TABULKA  4    Vzdálenosti mezi středy promítání snímků vypočtenými z AAT a mezi     
středy plánovanými 

 
Řada Číslo snímku v 

řadě: 
Y z AAT X z AAT Y plánovaná X plánovaná Vzdálenost mezi středy z AAT a 

středem plánovaným 
1 1 622470 1117361 622405 1117329 72,9 
 2 622091 1117356 622035 1117329 62,3 
 3 621718 1117357 621665 1117329 59,9 
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 4 621341 1117358 621295 1117329 54,6 
 5 620982 1117343 620925 1117329 58,6 
 6 620620 1117328 620555 1117329 64,6 

2 1 623954 1117975 623885 1117974 69,0 
 2 623555 1117979 623515 1117974 40,3 
 3 623199 1117978 623145 1117974 54,0 
 4 622843 1117968 622775 1117974 68,7 
 5 622552 1117959 622405 1117974 147,5 
 6 622081 1117961 622035 1117974 47,3 
 7 621715 1117974 621665 1117974 50,2 
 8 621351 1117969 621295 1117974 56,1 
 9 620988 1117948 620925 1117974 68,1 
 10 620615 1117931 620555 1117974 73,5 
 11 620265 1117941 620185 1117974 86,3 

3 1 623943 1118621 623885 1118619 57,8 
 2 623564 1118638 623515 1118619 52,9 
 3 623211 1118648 623145 1118619 72,6 
 4 622838 1118650 622775 1118619 70,2 
 5 622456 1118642 622405 1118619 56,0 
 6 622077 1118634 622035 1118619 45,2 
 7 621722 1118640 621665 1118619 60,9 
 8 621366 1118650 621295 1118619 77,7 
 9 620964 1118654 620925 1118619 52,5 
 10 620594 1118651 620555 1118619 51,3 
 11 620247 1118654 620185 1118619 71,7 
 12 619866 1118661 619815 1118619 66,1 

4 1 623482 1119282 623515 1119264 38,3 
 2 623124 1119299 623145 1119264 41,1 
 3 622742 1119299 622775 1119264 48,5 
 4 622372 1119289 622405 1119264 42,0 
 5 622007 1119288 622035 1119264 37,3 
 6 621655 1119294 621665 1119264 32,6 
 7 621281 1119291 621295 1119264 30,8 
 8 620911 1119278 620925 1119264 20,1 
 9 620532 1119267 620555 1119264 23,5 
 10 620158 1119274 620185 1119264 29,0 
 11 619777 1119284 619815 1119264 42,9 
 12 619424 1119278 619445 1119264 25,1 

5 1 623191 1119929 623145 1119909 50,0 
 2 622829 1119926 622775 1119909 56,3 
 3 622454 1119922 622405 1119909 50,3 
 4 622066 1119918 622035 1119909 32,4 
 5 621718 1119909 621665 1119909 52,6 
 6 621341 1119898 621295 1119909 47,2 
 7 620985 1119893 620925 1119909 61,8 
 8 620602 1119897 620555 1119909 47,9 
 9 620236 1119896 620185 1119909 52,1 
 10 619859 1119874 619815 1119909 56,2 
 11 619518 1119845 619445 1119909 96,6 

6 1 622411 1120575 622405 1120554 22,7 
 2 622025 1120573 622035 1120554 22,3 
 3 621662 1120567 621665 1120554 13,6 
 4 621288 1120556 621295 1120554 7,4 
 5 620939 1120552 620925 1120554 14,4 
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 6 620559 1120555 620555 1120554 4,0 
 7 620199 1120551 620185 1120554 13,9 
 8 619825 1120547 619815 1120554 11,6 
 9 619453 1120553 619445 1120554 8,1 

Průměrná vzdálenost mezi středem z AAT a plánovaným středem snímku: 49,2 
 

TABULKA  5  Podélné  a příčné  překryty, změny největších a nejmenších měřítek na 
LMS  v jednotlivých snímkových řadách  (nominální hodnoty Ms=4000 , p=60 % , q=30 
%) při absolutní výšce letu větší o 39 m (viz Tabulka 3 ) 
 

Ha-náletu:                        Minimální 
měřítko 
snímkování 

Maximální 
měřítko 
snímkování 

Minimální 
překryt 
mezi 
řadami(%):  

Maximáln
í překryt 
mezi 
řadami(%
):           

Řad
a č. 

Z 
terén
u 
max: 

Z 
terén
u 
min: 

P S P S P S P S P S 
1 700 610 1278 1317 3803 4059 4395 4651 26 31 36 40 
2 652 580 1236 1275 3842 4099 4316 4572 27 32 35 39 
3 650 580 1235 1274 3846 4103 4307 4564 27 32 35 39 
4 663 560 1237 1276 3774 4031 4452 4708 26 31 37 41 
5 605 560 1198 1237 3901 4158 4197 4454 28 33 33 37 
6 611 550 1199 1238 3866 4123 4268 4524 28 32 34 38 

Průměry:   3839 4096 4323 4579 27 32 35 39 
 
Poznámka: P = plán , S = skutečnost 
Podélný překryt se pohyboval v rozmezí 57 až 68 % se střední hodnotou 62,8 % 
 

 
4.4.6 Přesnost vnitřní a relativní orientace 

LMS byly měřeny na dvou typech fotogrammetrických vyhodnocovacích zařízení. Na 

analytickém stereoskopickém vyhodnocovacím stroji Planicomp P3 a digitální 

fotogrammetrické stanici ImageStation (IS) v digitální podobě. Oba splňují parametry 

uvedené v Návodu [15]. Jejich vnitřní měřický systém umožňuje čtení snímkových 

souřadnic s přesností 1 mikrometru. Přípustný rozdíl snímkových souřadnic ze dvojího 

čtení byl stanoven dle [15] na 20 mikrometrů, což je např. při měřítku snímkování 1:4500 

cca 9 cm. Podmínka dvojího čtení, která je uvedena v Návodu [15], nebyla splněna.  

Měření nebylo opakováno dvakrát, neboť u obou výše jmenovaných moderních stanic má 

operátor při měření snímkových souřadnic neustálý přehled o kvalitě své práce. Přípustné 

odchylky jednotlivých operací (vnitřní a relativní orientace - IO, RO) jsou stanoveny při 

založení projektu a operátor je nucen je dodržet, neboť proces měření mu neumožní při 

nesplnění zadaných kritérií pokračovat v měření. V tabulce č.6 jsou uvedeny: střední chyba 

po provedení vnitřní orientace a střední hodnoty zbytkové chyby vertikální paralaxy 
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v modelu po provedení relativní orientace včetně největší odchylky a počty bodů na 

kterých byla provedena relativní orientace modelu.  

 
TABULKA  6  Střední chyby  realizace vnitřní a relativní orientace v lokalitě k.ú. 

Domanín [12]  
 
 
 
 
Řada 

 
 
Model 

Střední 
chyba IO 
po afinní 
transforma
ci při 
měření 
všech RZ 
na P3: 

Počet 
bodů v 
model
u na 
P3: 

Střední hod-
nota 
zbytkové 
chyby verti-
kální 
paralaxy v 
modelu po 
změření RO  
na P3: 

Nejv
yšší 
odch
ylka 
na 
P3: 

Střední 
chyba IO po 
afinní 
transformac
i při měření 
všech RZ v 
na IS: 

Počet 
bodů 
v mode
lu na 
IS: 

Střední hod-
nota zbytkové 
chyby 
vertikální 
paralaxy v  
modelu po 
změření RO  
na IS v: 

Nejvy
šší 
odchy
lka na 
IS: 

1 101 3,5 15 1,7 3,5 4,1 15 2,0 4,4 
 102 3,7 17 2,4 5,5 4,5 16 2,8 6,0 
 103 7,0 15 3,7 8,7 6,5 13 2,4 4,4 
 104 2,6 14 7,1 13,7 9,8 16 4,8 9,6 
 105 5,0 15 4,6 16,0 4,4 14 1,8 4,1 
 LMS 6 2,5    5,9    

2 201 1,7 13 1,0 2,1 2,0 14 1,3 2,6 
 202 4,9 15 1,0 2,0 7,0 16 1,0 2,4 
 203 1,7 17 2,1 4,5 5,1 17 2,3 5,8 
 204 3,5 17 1,6 4,1 5,7 17 3,1 5,5 
 205 5,5 12 2,2 3,7 7,7 13 2,7 4,6 
 206 0,0 14 4,5 11,7 4,1 13 2,9 7,5 
 207 3,9 16 2,4 4,7 6,5 16 2,1 5,7 
 208 5,4 11 2,4 4,1 7,6 13 2,8 4,4 
 209 3,9 14 2,7 6,2 6,5 18 2,7 6,4 
 210 5,5 18 2,0 4,0 4,4 17 1,9 5,8 
 LMS11 7,5    7,0    

3 301 2,8 15 0,4 0,6 5,6 13 0,6 1,4 
 302 5,5 25 2,1 5,1 6,0 18 1,8 4,8 
 303 5,0 28 2,0 4,3 3,5 19 1,9 5,0 
 304 5,6 30 1,9 5,2 6,6 15 1,7 4,9 
 305 5,6 19 2,9 6,7 12,6 16 2,1 5,1 
 306 5,1 17 3,2 7,3 14,1 17 3,0 7,2 
 307 7,3 23 4,1 13,7 12,6 17 1,6 4,3 
 308 5,1 21 1,0 2,5 11,4 22 1,3 4,7 
 309 6,3 17 1,7 2,8 5,7 16 1,8 4,1 
 310 5,0 19 1,7 4,5 8,4 17 1,7 5,3 
 311 3,9 16 3,4 9,6 7,1 16 2,3 4,8 
 LMS11 5,6    10,1    

4 401 5,0 14 1,9 3,1 5,8 15 2,1 4,3 
 402 6,4 24 2,7 6,1 7,0 16 2,4 8,4 
 403 1,7 28 2,7 9,2 4,6 18 1,9 6,4 
 404 5,2 19 1,7 3,7 5,7 15 1,9 5,5 
 405 5,0 20 2,4 5,2 6,5 16 2,1 6,2 
 406 5,0 20 2,1 4,0 4,4 14 2,3 6,6 
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 407 4,0 20 1,7 4,2 4,2 16 1,5 4,3 
 408 5,4 19 2,1 4,9 4,7 17 2,4 6,7 
 409 1,8 19 2,5 5,6 4,7 15 2,6 8,6 
 410 3,5 20 3,4 12,9 5,1 16 1,7 6,0 
 411 3,9 16 2,1 5,2 4,7 13 1,9 4,7 
 LMS12 5,3    3,1    

5 501 3,9 16 1,8 0,3 4,9 14 1,7 3,6 
 502 1,7 18 2,9 10,1 10,6 17 1,3 4,8 
 503 6,4 18 1,4 2,8 2,1 17 1,4 4,5 
 504 5,0 19 2,1 5,1 9,4 16 2,1 5,9 
 505 4,0 26 1,1 2,3 4,4 19 1,0 2,4 
 506 5,2 29 1,6 4,4 5,4 20 2,0 4,8 
 507 1,7 30 2,8 8,9 7,1 23 2,7 9,1 
 508 5,0 28 2,8 10,9 6,2 25 2,0 8,1 
 509 0,0 21 2,4 5,6 7,4 22 2,7 7,6 
 510 4,5 15 1,5 2,7 8,5 16 1,2 2,8 
 LMS11 3,9    6,7    

6 601 3,9 16 1,6 4,5 3,0 15 1,3 4,2 
 602 3,5 27 1,7 3,4 1,6 17 4,6 8,9 
 603 4,7 27 3,2 10,4 0,4 19 1,9 6,3 
 604 4,0 29 2,0 5,9 8,7 22 1,8 7,8 
 605 5,0 30 2,7 8,5 6,8 19 2,5 8,2 
 606 4,4 22 1,9 4,5 3,0 18 1,6 5,0 
 607 1,7 13 1,9 3,2 4,8 14 2,0 4,3 
 608 3,9 13 1,7 2,9 1,3 12 2,1 4,0 
 LMS9 3,9    4,5    

Průměry: 4,3 19,4 2,3 5,8 6,0 16.5 2,1 5,5 
 
 
Z výsledků vyplývá, že obě technologie, tj. analytická a digitální, jsou co do přesnosti 

výsledků relativní orientace (tj. určení snímkových souřadnic) rovnocenné. Měření vnitřní 

orientace vykazuje u digitální technologie vyšší hodnotu sigma než u analytického 

přístroje. Při měření na IS bylo použito RZ modulu na automatické měření (identifikaci) 

RZ. Proto měření vnitřní orientace vykazuje vyšší hodnotu sigma. Tato hodnota však 

v reálném  terénu představuje vzdálenost 8 mm,  její hodnota se rozkládá symetricky do 

celé plochy snímku a její složka na konkrétně měřeném bodě je řádově menší než chyba 

z interpretace, lokalizace a identifikace měřeného bodu.  

 

 Závěrem lze konstatovat, že použití digitální fotogrammetrické vyhodnocovací 

stanice nemá na výsledku měření pro AAT a měření podrobných bodů  významný vliv[12].   
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4.4.7 Závěry z leteckého měřického snímkování v lokalitě Domanín  

 

Hodnota nejnepříznivější chyby na bodě před vstupem do vyrovnání AAT (viz 

tabulka  7) je tedy v měřítku snímku 0,116 m. Uvažujeme-li standardní rozložení chyb a 

konstatujeme, že tato hodnota je největší odchylkou, pak apriorní střední chyba , kterou 

můžeme očekávat z AAT na signalizovaných bodech po vyrovnání, je 0,046 mm 

(=0,116/2,5).   

 

TABULKA č.7   Charakteristiky a velikost chyb v nejnepříznivějších případech [12] 
 
Název a stručný 
popis chyby: 

Typ 
určení 
velikosti 
chyby: 

Popis způsobu eliminace: Výsledná průměrná hodnota nejnepříznivější 
chyby po eliminaci vstupující do výpočtu 
AAT: 

Roztažnost 
filmového materiálu 
a ostatní vlivy až po 
získání originálního 
měřického negativu 

E/O Matematická - afinní transformací 
na kalibrované hodnoty kamery po 
změření RZ. 

2 mikrometry (pravděpodobná zbytková 
hodnota chyby po afinní transformaci) 

Hodnota zbytkového 
smazu na VB 

E/O Způsobem měření bodů a 
signalizace VB (jedno rameno ve 
směru letu druhé napříč) 

3 mikrometry (vypočteno na nejvyšší výškový 
rozdíl umístění VB v terénu vůči vypočí-
távaným a automaticky nastavovaným 
hodnotám v komoře) 

Chyba v určení 
souřadnic RZ (IO) 

E Matematická - afinní transformací 
na kalibrované hodnoty kamery po 
změření RZ. 

4 mikrometry  

Chyba v určení 
snímkových 
souřadnic (RO) 

E Matematická- vyrovnáním 
relativně orientovaných modelů 

6 mikrometrů  

Chyba v určení 
souřadnic VB 

E Přímo neeleminovatelná hodnota 
souřadnic VB vstupuje do výpočtu 
AAT jako hodnota absolutní 

14 mikrometrů (0,056 m) 

Součet nejnepříznivějších odchylek na měřeném bodě vstupující do 
vyrovnání AAT 

29 mikrometrů 

 
Poznámky: E=exaktní, E/O= kombinace exaktního určení a O, O= odborný odhad 

 

 
Na základě zkušeností s mapováním katastrálního území Domanín lze vyvodit tyto závěry: 

Pro použití fotogrammetrických metod podrobného měření je důležitá: 

- rozloha katastrální území (rozloha testovaného území  nebyla pro fotogrammetrii 

nejvhodnější  pouze850 ha), 

- charakter zastavění, poměru intravilánu a extravilánu, 

- svažitost, 

- záleží na poměru počtu měřených bodů fotogrammetrickou/geodetickou metodou 

(počet nutných doměření v lesních komplexech,  kolemzarostlých potoků apod.). 
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Zhuštění pomocných měřických bodů je nejvhodnější provádět metodou GPS. 

Pro zjišťování průběhu hranic a vyhotovení náčrtů je jednoznačné, že využití pouze 

soutisku  vektorizované katastrální mapy a zvětšeného snímku je nevhodné, protože 

se některých případech projevily rozdíly způsobené převýšením terénu (radiální posuny). 

To nepříznivě ovlivnilo vyšetření některých úseků hranic v terénu. V případě vyhotovení 

ortofotomapy by k  takovým případům nemělo docházet. I přesto, lze hodnotit přínos 

snímků z přednáletu velmi kladně, neboť tyto snímky usnadní orientaci v terénu šetřící 

komisi,  zejména vlastníkům šetřených parcel, a umožní podstatně lepší orientaci v terénu. 

V zastavěném území obce je využitelnost fotogrammetrie nižší, v polní trati podstatně 

vyšší. 

Měření intravilánu vzhledem k dosažené přesnosti, počtu vyhodnocených bodů, 

časové náročnosti při případné signalizaci a doměřování se potvrzuje obecně nevhodnost 

použití fotogrammetrie - intravilán lze měřit pouze geodeticky. Ve zkušebním souboru 3 

měřických náčrtů v intravilánu bylo ze 473 geodeticky zaměřených bodů 

fotogrammetricky vyhodnoceno pouze 121 bodů, což představuje 25 % bodů. Z těchto 

bodů vyhovuje podmínce střední chyby do 0,14 m 86 bodů, což představuje 71 % z počtu 

vyhodnocených bodů. 

 

V extravilánu bylo geodeticky zaměřeno 155 kontrolních bodů. Jako kontrolní body 

byly voleny zásadně stabilizované (i dočasně) hranice pozemků. Z těchto 155 bodů bylo 

125 (80,6%) do odchylky 0,14 m. 30 bodů (19,4%) bylo do odchylky dvojnásobku střední 

chyby 0,28 m. Žádný bod nepřekročil odchylku dvojnásobku střední chyby. Rozbor 

přesnosti z kontrolního měření byl proveden podle § 61 odst. 2 vyhlášky č.190/1996 Sb. 

Analytická a digitální fotogrammetrie jsou metody, které je možné použít při zpracování 

nové digitální katastrální mapy a dosáhnout požadovanou přesnost ve vhodném typu 

extravilánu (bez souvislého zalesnění).  

            Na základě rozboru časového harmonogramu je nutné vytvořit větší časový prostor 

pro šetření průběhu hranic pozemků. Za optimální je považován mapovací cyklus  18 – 24 

měsíců v závislosti na velikosti mapovaného území. Fotogrammetrické snímkování je 

nejlépe realizovat v druhé polovině dubna, což je důležitý limitující faktor při zpracování 

harmonogramu. 
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4.5 Možnosti určení prvků vnější orientace LMS během snímkového 

letu 

Znalost parametrů vnitřní a vnější orientace leteckých měřických snímků (LMS) je 

podmínkou jakéhokoliv fotogrammetrického vyhodnocení LMS. Ve fotogrammetrii je tato 

úloha řešena pomocí analytické aerotriangulace (AAT), popř. lze tento postup částečně 

nebo zcela nahradit měřením a výpočtem orientačních prvků měřených inerciální 

aparaturou (IMU) a pracovat tak postupem, který se nazývá přímé georeferencování 

leteckých snímků [25]. 

Inerciální měřící systém (IMU) je samostatné zařízení pro kontinuální měření tří 

ortogonálních lineárních zrychlení a tří úhlů. Trojice gyroskopů tvoří svými aktivními 

osami pravoúhlý systém, který umožňuje získávání informací o orientaci měřícího zařízení 

v prostoru. Je to díky schopnosti gyroskopu zachovávat si svou orientaci v prostoru. 

Akcelerometr je měřící zařízení, které využívá setrvačnosti hmoty  pro měření zrychlení  

( Newtonův pohybový zákon). Vše je pevně spojeno s tělem letecké měřické komory. 

Pomocí IMU a přijímače GPS  se provádí přesná měření polohy letadla, jeho rychlosti, 

příčného a podélného sklonu, kurzu a zrychlení. Poloha je počítána z akcelerometrických 

měření v jednotlivých osách inerciální měřické jednotky (IMU) a úhlové sklony 

gyroskopicky. Hlavní součástí systému je 12 kanálový dvojfrekvenční přijímač GPS. 

            Anténa GPS je koaxiálním kabelem připojena přímo do počítače, který je součástí 

systému a vyhodnocuje data ze dvou navigačních senzorů. Navigační počítač letounu 

generuje signál pro provedení expozice přes elektronickou spoušť a je přiveden do 

komeoy. V momentě expozice snímku v komoře je zaznamenán čas. Při postprocessingu je 

pak vyhodnocena poloha středu snímku a jsou zaznamenány rotace ve všech třech osách. 

Výsledky dosažené přímým georeferencováním, kdy po opravě parametrů vnitřní orientace 

komory na základě výsledků, získaných výpočtem AT s DGPS a INS, dosahují odchylky 

mezi souřadnicemi vlícovacích bodů získanými geodetickým měřením a souřadnicemi 

odečtenými ze stereomodelů sestavených pomocí přímého gooreferencování zhruba 15cm 

v poloze a 20- 25cm ve výšce bodů [13]. 

            Přímou orientaci snímače je možné použít pro operativní stereovyhodnocení v 

případech, kdy není nezbytné dosáhnout vysoké přesnosti určení souřadnic z přímo 

georeferencovaných snímků. V případě vyšších požadavků na výslednou přesnost 

určovaných souřadnic je vhodné využít výsledků měření IMU k urychlení a zpevnění 
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výsledků analytické aerotriangulace. Integrovaná orientace snímače zlepší vstupní přesnost 

počátečních parametrů rotací pro výpočet analytické aerotriangulace. Je-li použito v 

integrované orientaci optimálního počtu vlícovacích bodů, je přesnost téměř stejná jako u 

konvenční aerotriangulace [13]. 
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4.6 Vlastnosti disponibilních digitálních modelů terénu pro účely 
diferenciálního překreslení LMS  
 
                     Tabulka 8          Mezní odchylky  DMR  ZABAGED [9] 

 

Údaje v tabulce 8 ukazují podle [9], že 

• zjištěné mezní odchylky DMR ZABAGED jsou ve všech intervalech sklonu menší než 

kritéria požadovaná Instrukcí pro mapování v měřítkách 1:10 000 a 1:5 000  a Metodickým 

návodem pro tvorbu a vydávání Základní mapy ČSSR 1:10 000 pro mapy, jejichž 

vrstevnicový model byl digitalizován do formy DMR, 

• maximální polohové posuny na ortofotomapě v libovolném měřítku činí 0,63 až 1,32 m 

ve skutečnosti v případě snímkování komorou s f= 300 mm, a 1,25 až 3,01 m v případě 

snímkování komorou s f = 152 mm, obojí s rizikem překročení 5 %‚ pro sklon terénu 0 % 

až 60 %‚ 

• všeobecně platí, že polohová přesnost topografických objektů na náspech, hrázích, v 

zářezech a výkopech, zobrazených na ortofotomapě, vyhotovené na bázi DMR 

ZABAGED, může být nestandardní v případech, že objekty jsou zobrazeny ve větší až 

maximální radiální vzdálenosti od hlavního bodu příslušného diferenciálně překresleného 

leteckého měřického snímku. 

           DMT firmy GEODIS Brno, s.r.o,  je ve stádiu nezávislého hodnocení. Zatím bylo 

provedeno pouze na území  Zlínského kraje. Průměrná chyba DMT charakterizující  jeho 

přesnost je 0,76 m. Celkem bylo hodnoceno 332 263 bodů. Větší chybu než 2 m má 21 415 

bodů, větší chybu než 3 m má 5640 bodů, tedy zhruba 1,5 % z celkového počtu bodů. 

Z těchto údajů a předpokládaných požadavků polohové přesnosti ortofota 

v aplikacích pro KPÚ vyplývá, že pro tvorbu ortofotomapy v měřítku 1:5000 a větším 
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je zpravidla nutno vytvořit přesnější digitální model reliéfu dané lokality 

stereofotogrammetrickým vyhodnocením leteckých měřických snímků použitých pro 

vytvoření příslušné ortofotomapy s předpokládanou polohovou chybou menší než 1 

m. 
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5 Technologie tvorby digitální ortofotomapy pro potřeby KPÚ s 
využitím systému ImageStation firmy Z/I Imaging  

 
ImageStation je produkt firmy  Z/I Imaging, která dodává ucelená fotogrammetrická 

pracoviště včetně softwaru i hardwaru. Firma Z/I Imaging  vznikla roku 1999 propojením 

dvou významných světových firem  - firmy Intergraph Corporation a firmy Carl Zeiss. 

Softwarový systém ImageStation má své počátky na UNIXových pracovních 

stanicích Intergraph IP 6887. Firma dodává kompletní řešení pro fotogrammetrii včetně 

fotogrammetrických komor (RMK, digitální DMC), skeneru (PbotoScan200l s rozlišením 

až  7µm), analytických vyhodnocovacích přístrojů (Planicomp P3 a P33), software pro GIS 

(I/RAS C, MGE….) a též software pro správu obrazových dat a jejich distribuci[6]. 

Verze ImageStation 2001 je digitální fotogrammetrické pracoviště (obr.14) 

(hardware i  software) Hardwarovou část tvoří počítač na platformě Intel s dvěma 

procesory a  grafickou kartou Intense 3D Wildcat 4210. Ta podporuje stereoskopické 

zobrazení pomocí emitoru a krystalových brýlí, dále zahrnuje pracovní stůl s digitizérem a 

dvouruční „myš“ a až 24“ monitor.  

Verze ImageStation SSK je dodávána jako balík jednotlivých modulů softwaru, 

grafické karty Wildcat4 7110, brýlí CrystalEyes včetně emitoru a 3D myši (obr.12) Jako 

operační systém je podporován MS Windows XP. Pro práci většiny modulů u obou verzí je 

navíc požadována instalace CAD systému MicroStation J nebo nově MicroStation V8. 

 

Obr.12     Grafická karta Wildcat4 7110, brýle CrystalEyes včetně emitoru a 3D myš 
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Vlastní fotogrammetrický systém se skládá z jednotlivých modulů [6]: 

 

a) skenování dat    
• AutoScan 

 
b) správa projektu 

• ISPM - ImageStation Photogrammetric Manager 
 

c) orientace a triangulace 
• ISMS - ImageStation Model-Setup 

• ISDM - ImageStation Digital Mensuration 
• ISAT - ImageStation Automatic Triangulation 

• ImageStation Satellite Triangulation Modules 
 

d) nástroje 
• ISSD   ImageStation StereoDisplay 

• ISFC   ImageStation Feature Collection 
• ImageStation Stereo for GeoMedia 

• GeoMedia® Stereo Viewer 
 

e) tvorba DMT 

• ISDC   ImageStation DMT Collection 

• ISAE - ImageStation Atomatic Elevations 
 

f) tvorba ortofota 
• ISBR -  ImageStation Base Rectifier 

• ISOP -  ImageStation OrthoPro  
 

g) zpracování obrazových dat 
• ImageViewer 

• I/RAS C 
• Image Analyst 

 
h) správa obrazových dat 

• TerraShare 
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ISPM - ImageStation Photogrammetric Manager -je základním nástrojem pro 

správu všech dat v rámci projektu, včetně archivace, obnovy projektu a 

import/export dat z/do ostatních fotogrammetrických systémů  Nejdříve se 

definuje projekt, typ snímků (letecké, pozemní nebo satelitní), souřadnicový 

systém a jednotky, standardní odchylka měření, nadmořská výška letu a 

terénu a umožňuje přednastavit polohu bodů pro relativní orientaci. Je nutné 

definovat komoru podle kalibračního protokolu. Vlícovací body se do 

projektu mohou vkládat dvěma způsoby. Nejrychlejším způsobem je import 

souřadnic z textového souboru (Translators Import Control Points). Druhou 

možností je přímá editace vlícovacích bodů (Edit Control Points). Nakonec 

je možné importovat ke snímkům i údaje vnější orientace. 

ISDM - ImageStation Digital Mensuration - ISMS a ISDM jsou funkčně velice 

obdobné nástroje, které rozšiřují možnosti ISPM o manuální nebo 

poloautomatickou orientaci a triangulaci snímků. 

Počátkem všech orientací je orientace vnitřní (I0), jejímž účelem je transformace 

digitálního snímku do systému snímkových souřadnic. Provádí se identifikováním polohy 

rámových značek na digitálním snímku buď ručně, nebo je možné provést automatické 

měření rámových značek.  

Po vnitřní orientaci následuje orientace relativní (RO), která je prováděna měřením 

snímkových souřadnic na alespoň šesti identických bodech. Výsledkem je stereoskopický 

model s odstraněnými vertikálními paralaxami. Před vlastním měřením RO je zapotřebí 

definovat modely. Pokud byla při úvodní definici projektu zadána poloha bodů pro RO, 

systém bude měřiče navádět do jejich přibližné polohy. Pokud definovány nebyly, je nutné 

vše provést ručně. Měření bodů lze provádět jak monoskopicky tak i stereoskopicky. I zde 

je možné se spolehnout na korelační funkce a relativní orientaci nechat vypočítat 

automaticky. Zobrazení výsledků dává dobrý přehled o dosažených hodnotách u každého 

modelu. 

Absolutní orientace (AO) je souřadnicové připojení stereoskopického modelu do 

geodetického systému pomocí vlícovacích bodů. Měření by mělo být prováděno již v 

zásadě jen ve stereomódu, aby nedocházelo ke změně vnitřní orientace. 
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ISSD   ImageStation StereoDisplay - je základním nástrojem pro stereoskopické 

zobrazení a manipulaci se stereodvojicemi v prostředí MicroStation. 

Umožňuje superimpozici rastru a 3D vektoru a epipolánÍ transformaci 

snímků v reálném čase. Pro úspěšnou práci ve stereomódu je zapotřebí 

speciální hardware - 3D myš a polarizační brýle s emitorem.  

ISFC -  ImageStation Feature Collection - je prostředkem pro jednoduchou 

vektorizaci v prostředí MicroStation. Pomocí tohoto nástroje lze vytvářet, 

spravovat a editovat veškeré prvky výkresu. Pomocí tabulky tříd lze 

definovat specifické atributy určité třídy prvků a vytvářet tak „mapové 

značky“. 

ISDC   ImageStation DMT Collection - je souhrn nástrojů pro interaktivní tvorbu a 

editaci DMT ve stereoskopickém módu a zobrazení průběhu terénu pomocí 

vrstevnic nebo trojúhelníků v reálném čase. ISDC vyhledá ve výkresu 

všechny elementy vztahující se k DMT a vytvoří z nich trojúhelníkovou sít‘. 

Pro tvorbu ortofota se používá DMT ve formátu TTN.  

ISAE -  ImageStation Automatic Elevations - software pro automatické generování 

DTM, známý i pod starším názvem MatchT. Modul je zcela samostatný, 

nevyžaduje instalaci žádného dalšího produktu Z/I. Rozšiřuje možnosti 

ISDC o automatický sběr bodů DMT založený na principu korelační 

analýzy. 

ISOP -  ImageStation OrthoPro - je modul pro tvorbu digitálních ortofot z leteckých 

nebo satelitních snímků využívající orientace snímků a DMT vzniklých v 

předešlých modulech. Vlastní práce v modulu se zužuje  pouze na 

definování vstupních prvků, které jsou pro vytvoření ortofotosnímků 

nezbytné 

- projekt vytvořený v ISPM 

- parametry vnitřní a vnější orientace 

- DGN výkres pro definování jednotek transformační matice 

- digitální model terénu ve formátu TTN nebo GRD 

Pro následné mozaikování v I/RAS C nebo Image Analyst musí všechny ortofota mít 

stejnou výslednou velikost pixelu. Všechna ortofota mít stejnou orientaci a shodný DGN 
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soubor, což zajistí, že nebudou při mozaikování vznikat díry nebo překryty. Pro kontrolu 

přesnosti diferenciálního překreslení  lze v místě vlícovacích bodů umístit do DGN 

výkresu grafický symbol. Zobrazením ortofota v I/RAS C lze pak jednoduše vizuálně 

zkontrolovat polohovou přesnost rektifikace. 

Postup při tvorbě digitální ortofotomapy pro potřeby KPÚ s využitím systému 

ImageStation firmy Z/I Imaging je znázorněn schematicky a zvýrazněn červenou barvou 

na obr. 13. 

 

Obr.13     Tvorba digitální ortofotomapy pro potřeby KPÚ v systému ImageStation 
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 Obr. 14      Digitální fotogrammetrické pracoviště ImageStation [12] 
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6 Superimpozice digitální nebo digitalizované katastrální mapy na 
ortofotomapu  

 
Superimpozice ortofotomapy s mapovými podklady je dobrou pomůckou pro projektanta i 

pro geodeta. Ortofotomapa se využívá pro svou vypovídací schopnost. Tento soutisk 

mapových podkladů je s oblibou využíván již při rekognoskaci zájmového území, ověření 

a doplnění bodového pole a při předběžném určení obvodu pozemkových úprav a hranic 

pozemků neřešených dle § 2. zákona č. 139/1991 Sb. [2]. Při šetření obvodu pozemkové 

úpravy se ortofomapa do náčrtů na zjišťování průběhu hranic netiskne z důvodů menší 

přehlednosti náčrtu, ale je tištěna jako přehledná situace, která pomáhá vlastníkům 

šetřených parcel v orientaci. Je vítanou pomůckou při analýze současného stavu a návrhu 

společných zařízení.  

Při schvalování návrhu nového uspořádání pozemku, kdy je předkládán projekt 

všem vlastníkům a je jimi schvalován, se vyhotovuje, mimo jiné, soutisk nového 

uspořádání pozemků (budoucí katastrální mapa) s ortofotomapou. Na tomto podkladě si 

většina vlastníku pozemků lépe představí rozmístění nově navržených pozemků, jejich 

přístupnost a vzájemné vazby.  

 Ortofotomapa je pomůckou jak pro geometry (k organizaci jejich práce), tak pro 

projektanta, který má usnadněný průzkum území a lepe vnímá širší vztahy i mimo hranici 

řešeného území, což je důležité kvůli vodohospodářským poměrům, dopravním poměrům a 

uzemním systémům ekologické stability. Tyto faktory překračuji katastrální hranice 

(zájmové území) a mají širší vztahy.  Proto je  ortofotomapa dobrou a důležitou pomůckou. 

Ortofotomapa je též pomůckou při realizaci vlastní pozemkové úpravy, protože umožňuje 

investorovi (pozemkovému úřadu) kvalifikovaněji rozhodovat, kam nejprve nasměrovat 

realizační úsilí.v systémech dopravních ,  vodohospodářských,  protierozních  a systémech 

ochrany a tvorby krajiny. Jako prospěšná se jeví i superimpozice ortofotomapy s 

existující katastrální mapou, nebo i jiným podkladem, např. pro návrh nového uspořádání 

pozemků nebo plánu společných zařízení.  
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7 Závěr  

 

Digitální fotogrammetrie je efektivním nástrojem pro tvorbu mapových podkladů pro účely 

KPÚ a obecně pro mapování ve velkých měřítkách. Experimentální studie v lokalitě 

Domanín to potvrzuje. Má však i své stinné stránky.  

 Při rozhodování zda se vyplatí časově, technicky i finančně využít digitální 

fotogrammetrii hraje významnou roli rozloha katastrálního území, která by měla být více 

než 1000 ha, svažitost a poměr polních tratí versus vzrostlé lesní porosty. V neprospěch 

digitální fotogrammetrie jsou území horská nebo oblasti vysočiny, kde je značný podíl lesů 

a remízků, které znesnadňují fotogrammetrické vyhodnocení. Tím  vzrůstá rozloha území, 

které je nutno doměřit geodeticky. Další nevýhodou fotogrammetrie je krátká vhodná doba 

pro pořízení fotogrammetrických snímků. V našich zeměpisných šířkách jsou vhodná 

období pro letecké  snímkování ve velkých měřítkách pouze na jaře (než vzrostou kultury 

na polích) a na podzim (po jejich sklizni). Vše je nutné vhodně načasovat a naplánovat. 

Bohužel, v současné době, kdy pozemkové úřady mají nedostatek finančních prostředků a 

neznají ani výhled  na další rok, chybí jakékoli střednědobé plánování nezbytné pro 

aplikaci fotogrammetrických metod.  

       V rámci konzultací s vedoucím pracovníkem firmy GEODIS Brno, spol. s r.o., 

jsem  zjišťoval ceny fotogrammetrického snímkování a vyhodnocení.. Za předpokladu 

výměry katastrálního území  1000 ha a více, by fotogrammetrické vyhodnocení polohopisu  

stálo cca 300Kč/ha a vytvoření DMT cca 350 Kč/ha. Geodetické práce spojené se 

zaměřením polohopisu se v poslední době oceňují na 1000 Kč/ha a výškopis cca 1200 

Kč/ha. Fotogrammetrické snímkování a vyhodnocení by tedy mohlo přinést výrazné 

uspoření finančních prostředků i když by se výškopis měřil geodeticky  jen v částech 

katastrálního území, kde by byl nezbytný pro potřeby KPÚ. Je však třeba počítat 

s doměřením některých objektů a částí terénu, které nelze fotogrammetricky vyhodnotit. 

Finanční úspora by byla závislá na rozsahu tohoto doměření. Odhaduji možnou  úsporu 

mezi 200 Kč/ha – 400 Kč/ha. 

      Při rekognoskaci terénu, doplnění bodového pole a rozvržení šetřících náčrtů je 

možno využít ortofotomapu, která je pořízena pro účely LPIS a pozemkový úřad ji dává 

k dispozici. 
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Pak by již nebylo třeba organizovat tzv. přednálet. Bodové pole lze doplnit metodou GPS a  

při této práci signalizovat vlícovací body. Mezitím může druhá skupina geodetů šetřit 

liniové stavby (silnice, toky) se správci sítí a tyto vyšetřené lomové body hranic 

stabilizovat a signalizovat. Následně je možno provést vlastní letecké měřické  snímkování 

. Dvě skupiny geodetů by geodeticky zaměřily obvod katastrálního území (jedna vnitřní, 

druhá vnější část). Následně by provedly šetření obvodu KPÚ a jeho stabilizaci. Měření 

vnějšího obvodu si lze představit i fotogrammetricky, kromě některých úseků v trvale 

zarostlých částech terénu. Vnitřní obvod je podstatně choulostivější, neboť zde dochází 

často k sousedským neshodám, a zde je třeba preferovat geodetické měření, nejen proto, že 

fotogrammetrie se nehodí k měření intravilánu, ale i kvůli tomu, že fyzická přítomnost a 

kontakt s místními obyvateli má svůj význam. Jednak zvyšuje zájem o dění kolem právě 

probíhající komplexní pozemkové úpravy, ale zde se projektant KPÚ nejvíce doví o vývoji 

obce a pozná místní obyvatele. Komplexní pozemková úprava totiž nepředstavuje  jen 

novou DKM, soubor technických opatření zlepšujících životní prostředí a nové cesty a 

rybníky, ale je z velké části založená na pochopení potřeb obyvatel.  

  V této etapě je žádoucí obdržet  od zpracovatele fotogrammetrického vyhodnocení 

zaměření skutečného stavu (ve vektorové formě) a barevnou ortofotomapu. Doměřovaly 

by se objekty, které nelze vyhodnotit fotogrammetricky. Tak by mohlo dojít k významné 

časové úspoře, kterou odhaduji až na čtyři měsíce. Projektanti by obdrželi od geodetů 

vyšetřený obvod zanedlouho po zaměření skutečného stavu. Nad novou ortofotomapou by 

provedli analýzu současného stavu a vyhodnotili území, které je třeba zaměřit výškově 

k části  plánu společných zařízení. Podle množství nutného zaměření výškopisu a 

charakteru území by bylo  rozhodnuto, zda bude vytvořen DMT, nebo se bude výškopis 

měřit geodeticky. výhod, ale  

 Velkým přínosem fotogrammetrického vyhodnocení by byla pro projektanty 

ortofotomapa s velikostí pixelu do 20 cm. Byla by to „ přidaná hodnota“ fotogrammetrie. 

Každý projektant vytvoří návrh pouze tak dobrý, jaké má podklady. Podle vyjádření 

projektantů se kterými jsem tyto možnosti probíral, by byla radost navrhovat KPÚ nad 

vektorovým zobrazením polohopisu s překrývající přesnou a podrobnou ortofotomapou. 

Další významná část KPÚ, odsouhlasení a podepsání návrhu nového uspořádání vlastníky 

by bylo usnadněno, protože ortofotomapa je i pro laika srozumitelnější než čarová mapa 

díky vynikající vypovídající schopnosti. Většina vlastníků se daleko lépe orientuje a 
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pochopí souvislosti, pokud pod návrh je podložena ortofotomapa, nehledě na to, že to vždy 

každého více upoutá a je schopen  konstruktivního dialogu.   

 Dalším pokrokem by bylo použití  soutisku barevné ortofotomapy a vrstevnic při 

kontrole plánu společných zařízení, zejména při kontrole vodohospodářských opatření, 

dopravních staveb a ÚSES (územních systémů ekologické stability). Lze tak snáze odhalit 

případné chyby a upřesnit detaily.  

.  

 Dospěl jsem tedy k názoru, že i přes své některé nevýhody je digitální 

fotogrammetrie metodou, která má své významné místo v procesu  navrhování KPÚ. Je to 

metoda, která má bezesporu budoucnost,  zvláště v kombinaci s technologií GIS. V praxi 

jsou dosud vžité mýty o její nevhodnosti pro mapování ve velkých měřítkách. Tím si 

vysvětluji, že pro nové KPÚ jako vyvolanou investici při stavbě dálnice, kdy se např. 

vypisuje veřejná soutěž na komplexní pozemkovou úpravu 13 katastrálních území, 

neuvažuje pozemkový úřad o této metodě vyhodnocení polohopisu a neobjedná toto 

zaměření jako vstup pro řešení KPÚ.  
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          Příloha  A 
 

Superimpozice ortofotomapy s návrhem nového uspořádání pozemku 
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     ;     Příloha  B 
 

Superimpozice ortofotomapy s návrhu společných zařízení 
 
 

 
 
 
 
 


