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Abstrakt 
 
Předmětem této diplomové práce bylo ověření účinnosti zdokonalení 
digitálního modelu reliéfu Základní báze geografických dat (DMR 
ZABAGED), ke kterému dochází v letech 2005 – 2008 na území celé ČR 
podle koncepce Zeměměřického úřadu, a to na příkladě několika lokalit 
v Plzeňském a Karlovarském kraji.  
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Abstract 
 
Subject of this diploma thesis was the verification of effectiveness of 
improving the digital terrain model of Fundamental Base of Geographic Data 
(DMR ZABAGED) that has been carried out during 2005 – 2008 in the whole 
territory of the Czech Republic according to the concept of the Land Survey 
Office. Tests were realized in some localities in Pilsen and Karlovy Vary 
regions. 
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0 Úvod 

 

V letech 1994 – 2000 vznikl první digitální model reliéfu (DMR ZABAGED) na území 

celé České republiky, který byl vytvořen vektorizací vrstevnic Základní mapy ČR  

1 : 10 000. Výškopisná složka této mapy byla použita i přes některé své nedostatky proto, 

že to byla topografická mapa  největšího měřítka pokrývající území celého státu. Jiné 

přesnější mapy velkého měřítka (např. technickohospodářské mapy) pokrývaly pouze 

menší části území, avšak mohly v letech 2004 a 2006 sloužit jako přesný podklad pro 

ověření přesnosti vytvořeného DMR ZABAGED [1], [2], [3]. Tímto ověřením se dospělo 

k závěru, že DMR ZABAGED není zcela vyhovující a dostatečně přesný v okolí náspů, 

výkopů a ve zcela rovinatém území, kde je na mapě málo vrstevnic. Proto Zeměměřický 

úřad, který je v současné době správcem a distributorem DMR ZABAGED, vypracoval 

koncepci zdokonalení DMR ZABAGED [4], která má v dosud probíhajících dvou etapách  

(2005 – 2008) odstranit zmíněné nedostatky.  

 

       Cílem této diplomové práce je ověření účinnosti tohoto zpřesnění porovnáním DMR 

zdokonaleného s původním DMR ZABAGED a také porovnáním zdokonaleného DMR  

s výrazně přesnějším a podrobnějším výškopisem na jedenácti listech 

technickohospodářské mapy (THM) v měřítkách 1 : 1000 a 1 : 2000 ve čtyřech lokalitách 

v Plzeňském a Karlovarském kraji. 

 

1 Historie vzniku, technické parametry a nedostatky 

původního DMR ZABAGED (1994 - 2000) 

 

1.1 O ZABAGED obecně 

Akronym ZABAGED má několik publikovaných výkladů. Podle [6] je „Základní báze 

geografických dat (ZABAGED) digitální databáze geografických informací o území České 

republiky vytvářená jako součást informačního systému veřejné správy“. Jiná definice 

podle [7] říká: „ZABAGED je digitální topologickovektorový topografický model území 

České republiky, odvozený z mapového obrazu Základní mapy ČR 1 : 10 000 (ZM 10)  
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v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému baltském – po vyrovnání“. Třetí 

definice podle [5] zní: „ZABAGED je digitální geografický model území České republiky, 

který svou přesností a podrobností zobrazení geografické reality odpovídá přesnosti  

a podrobnosti Základní mapy České republiky v měřítku 1 : 10 000“. Z těchto definic 

zřetelně vyplývají základní znaky ZABAGED. Jde o digitální databázi obsahující 

geografické informace o územní realitě České republiky s přesností a podrobností Základní 

mapy ČR 1 : 10 000, která je vedena v souřadnicovém systému S-JTSK (systém jednotné 

trigonometrické sítě katastrální) a výškovém systému Balt – po vyrovnání.  

1.1.1 Historie ZABAGED 

Historii vzniku ZABAGED a její následný vývoj lze rozdělit do tří vývojových etap. 

 

• 1. etapa (1994 - 2000) 

Tato etapa byla realizována podle Koncepce tvorby Základní báze geografických 

dat z  roku 1994 [8]. V jejím rámci byla provedena digitalizace (tzn. skenování  

a vektorizace)  tiskových podkladů Základní mapy ČR v měřítku 1 : 10 000 (ZM10). 

Před samotným skenováním došlo k aktualizaci tiskových podkladů pomocí 

fotogrammetricky vyhodnocených leteckých snímků a terénního šetření. Skenování 

probíhalo na skeneru s rozlišením 1016 dpi. Takto získané rastry byl transformovány 

(georeferencovány) do S-JTSK a tím vznikla tzv. Rastrová reprezentace ZM10. 

Následně byla provedena poloautomatická vektorizace, jejímž výsledkem jsou dva 

soubory – polohopis a výškopis. Do konce roku 2000 byla dokončena digitalizace 

všech 4572 mapových listů z celého území ČR. V této etapě však ještě nedošlo  

k vektorizaci detailů intravilánů (zastavěná část obce) a k připojení atributové složky. 

 

• 2. etapa (2000 - 2005) 

Tato etapa byla prováděna podle Koncepce 2. etapy vývoje Základní báze 

geografických dat z roku 1999 [9], jejímž hlavním cílem byla 1. aktualizace 

ZABAGED.  

 

Etapa byla podle [6] zaměřena na: 

-  zpřesnění polohy některých objektů podle ortofot (digitální ortofotomapy vznikají 

každý rok na 1/3 státního území a umožnily tzv. nápravu geometrie); ke zpřesnění 
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výškopisu docházelo jen výjimečně u evidentních změn (převážně způsobených 

antropogenní činností),  

-  ucelení obsahu ZABAGED doplněním intravilánů a atributů (atributy byly 

přebírány od správců databází jednotlivých kategorií územních jevů a jsou uloženy 

v tabelární formě ASCII souborů), 

-  zdokonalení správy ZABAGED technologickou inovací jejího dosavadního vedení, 

-  zavedení plošného sběru geografických dat pro účely aktualizace ZABAGED, 

- uplatnění ZABAGED při tvorbě a obnově nových státních mapových děl středních 

měřítek 

(ZM10, ZM50, ZM25, ZM100). 

  

Na konci této etapy byla celá ZABAGED zpracována podle jednotných zásad  

a naplněna geoprostorovými daty se základním všeobecně použitelným obsahem. 

 

• 3. etapa (2005 - 2008) 

Tato etapa je chápána jako 2. aktualizace ZABAGED a  byla zejména zaměřena na 

systematické zdokonalení výškopisné složky ZABAGED (digitálního modelu reliéfu - 

DMR ZABAGED) podle Technologie zdokonalení DMR ZABAGED [4]. Detaily se 

podrobně zabývá 3. kapitola této diplomové práce. V roce 2006 provedl Zeměměřický 

úřad, jako správce ZABAGED, zásadní modernizaci jejích  technologií správy  

a aktualizace. Byla vytvořena  centrální databáze, která bude nadále aktualizována  

v režimu online z detašovaných pracovišť Zeměměřického úřadu. Souběžně bude 

centrálními pracovišti Zeměměřického úřadu v Praze zajišťována aktualizace 

vybraných prvků ZABAGED ve spolupráci s centrálními orgány státní správy s cílem 

zajištění systémových vazeb informačních systémů veřejné správy. Další periodická 

aktualizace a doplňování ZABAGED budou realizovány ve tříletých cyklech 

s využitím vždy nově zpracovaných leteckých měřických snímků do formy barevných 

ortofot, která budou každoročně vytvářena pro jednu třetinu území České republiky. 

Součástí modernizace technologií v rámci této etapy je i možnost historického záznamu 

změn, která v zásadě zprostředkovává informaci o aktuálnosti jednotlivých objektů 

ZABAGED. 
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1.1.2 Obsah ZABAGED 

      Obsah ZABAGED tvoří 8 kategorií, které jsou dále rozčleněny na 106 typů 

geografických objektů zobrazených v databázi vektorovým polohopisem a výškopisem  

a příslušnými popisnými a kvalitativními atributy. Tyto atributy vyjadřují bližší funkci, 

stav, jména, druh, číselnou hodnotu apod. jednotlivých typů objektů.  

 

Jednotlivé kategorie jsou podle [6] následující: 

a) sídelní, hospodářské a kulturní objekty, 

b) komunikace, 

c) rozvodné sítě a produktovody, 

d) vodstvo,  

e) územní jednotky včetně chráněných území, 

f) vegetace a povrch, 

g) terénní reliéf (georeliéf), 

h) geodetické body. 

 

1.1.3 Využití ZABAGED 

Hlavní využití ZABAGED v  resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního je 

spatřováno v automatizované nebo poloautomatizované obnově základních a celostátních 

tématických  mapových děl středních měřítek nové generace (ZM10, ZM50, ZM25, 

ZM100, Silniční mapa ČR a další tematické mapy), kde má plnit funkci master databáze. 

Dále slouží jako základní  vrstva geografických informačních systémů (GIS) na regionální 

úrovni. Důležitým využitím výškopisné složky (DMR ZABAGED) je tvorba digitálního 

ortofota pro účely Integrovaného administrativního kontrolního systému v zemědělství 

(IACS), aktualizaci ZABAGED a vojenského DMÚ 25,  nebo k modelování situací 

v hydrologických povodích [1], [2], [3]. 

 

       Poskytování dat ZABAGED se v současné době realizuje po celých mapových listech 

v kladu ZM 10, dále  v rozsahu celých krajů, případně jako ucelená bezešvá databáze  

z celého území České republiky. Jde o vektorové soubory (2D) ve formátu DGN, nebo ve 

formátu SHP pro aplikaci v programových prostředích firmy ESRI, nebo ve formátu GML. 

Popisné údaje jsou připojovány ve formátu MDB. Data jsou poskytována  

v souřadnicových systémech S-JTSK, WGS84/UTM, případně v S-42/1983 a výškovém 
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systému Balt po vyrovnání. Vhodným doplněním dat ZABAGED je výstup z databáze 

Geonames ve formátu DGN nebo SHP, který obsahuje standardizované názvosloví 

Základní mapy ČR 1 : 10 000.  

 

       Na základě novely zeměměřického zákona jsou data a mapové služby ZABAGED 

poskytovány správním úřadům, soudům a orgánům veřejné správy pro výkon jejich 

působnosti v jim příslušném územním rozsahu bezplatně [5]. Stejně tak jsou poskytována 

bezplatně i správcům databází, ze kterých Zeměměřický úřad čerpá údaje pro aktualizaci 

ZABAGED. 

 

1.2 DMR  ZABAGED 

Digitální model reliéfu (DMR) je podle  [7] „digitální reprezentace reliéfu zemského 

povrchu v paměti počítače, složená z dat a interpolačního algoritmu, který umožňuje mj. 

odvozovat výšky mezilehlých bodů“. Je to tedy model přirozeně nebo lidskou činností 

vzniklého zemského povrchu bez staveb a vegetace.  

 

DMR reprezentuje výškopisnou složku ZABAGED, která se dále člení podle [1] na 13 

typů objektů: 

- Hranice geomorfologické jednotky 

- Vrstevnice základní 

- Vrstevnice zdůrazněná 

- Vrstevnice doplňková 

- Kótovaný bod 

- Skalní útvar 

- Rokle, výmol 

- Sesuv půdy, suť 

- Vstup do jeskyně 

- Osamělý balvan, skála, skalní suk 

- Skupina balvanů 

- Stupeň, sráz 

- Pata terénního útvaru 
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1.2.1 Historie vzniku DMR ZABAGED 

DMR vznikl v 1. etapě vývoje ZABAGED vektorizací vrstevnic ze skenovaných a do 

systému S-JTSK georeferencovaných tiskových podkladů výškopisu Základní mapy ČR  

1 : 10 000. Vektorizace probíhala poloautomaticky, kdy systém identifikoval objekt rastru 

(zde vrstevnici) a  operátor určil směr prováděné vektorizace. Pokud systém při 

vyhodnocování narazil na problém (mezera, zhuštění vrstevnic apod.), přerušil proces 

vektorizace a čekal na operátorovy pokyny. Při vektorizaci nesměla žádná vrstevnice 

vybočit z vrstevnice na podkladovém rastru až na malou stanovenou odchylku. Následně 

byla provedena kontrola (např. uzavřenosti vrstevnic) a redukce bodů na vrstevnicích 

(odstranění těch bodů vrstevnic, které byly nadbytečné pro vyjádření její křivosti). Tím 

byla vektorizace dokončena a výškopisný obsah byl uložen v jednom 2D vektorovém 

souboru). Pro získání 3D modelu se vždy připojila k 2D modelu nadmořská výška 

příslušných vrstevnic. 

 

1.2.2 Technické parametry a nedostatky původního DMR ZABAGED 

Vrstevnice DMR jsou téměř totožné s vrstevnicemi Základní mapy ČR 1 : 10 000. Přesnost 

DMR je dána přesností zdrojových dat při digitalizaci, tedy přesností a úplností vrstevnic 

Základní mapy ČR 1: 10 000, která byla v podstatě táž jako u původní topografické mapy  

1 : 10 000. Mezi původní topografickou mapou a DMR bylo sice provedeno několik 

konstrukčních operací (montáž grafických podkladů, přílišné nebo i neodborné 

kartografické zhlazení vrstevnic, vektorizace aj.), ty však svým charakterem a v závislosti 

na měřítku mapy původní přesnost vrstevnic zásadně neovlivnily. Přesnost originálního 

výškopisu topografické mapy v závislosti na sklonu a pokrytí terénu vzrostlou vegetací  

a stavbami, která byla odvozena ze zkušebních tachymetrických měření,  charakterizuje 

tab. 1 převzatá z [3]. 

 

 

Tab.1  Mezní chyby výšky vrstevnic na topografické mapě 1 : 10 000 [2] 
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       Nedostatky původního DMR ZABAGED jsou shodné s nedostatky výškopisu 

Základní mapy ČR 1 : 10 000. Jsou to hlavně vynechané vrstevnice v místech terénních 

stupňů, skal, výkopů, násypů, komunikací apod. Další problém při vzniku DMR byl  

u vrstevnic s neoznačenou výškou. To se vyskytlo často v případě doplňkových vrstevnice 

s polovičním intervalem  zobrazujících mikroreliéfní tvary, u kterých se nedá určit, zda se 

jedná o tvary vypuklého či vhloubeného charakteru. Takové vrstevnice byly při vektorizaci 

DMR vynechány. Další problém přináší zobrazení rovinatého terénu malým počtem 

vzdálených vrstevnic. Protože modelování georeliéfu se nejčastěji provádí formou 

trojúhelníkové sítě TIN, jsou vzniklé trojúhelníky často velmi protáhlé. Kontrola 3D 

modelu DMR ZABAGED byla prováděna jen pohledově (tím se odhalily pouze velmi 

hrubé chyby); jen na stycích mapových listů byla kontrola prováděna systematicky. Tento 

stav byl až do konce 2. etapy vývoje ZABAGED (2005) ponechán bez větších úprav. Ve  

3. etapě (2005 - 2008) se tyto nedostatky opravují formou systematického zdokonalování 

DMR ZABAGED podle koncepce popsané v následující kapitole.  

  

2 Koncepce zdokonalení DMR ZABAGED [4] zpracovaná  

v Zeměměřickém úřadě a její realizace (2005 - 2008) 

2.1 Etapa I. 

2.1.1 Definice záměru 

První etapa zdokonalení DMR si klade za úkol vyhodnotit 3D terénní hrany a další prvky, 

které v dosavadním vrstevnicovém vyjádření byly nedostatečně vystiženy. Dále je třeba se 

zaměřit  na rovinaté úseky, kde vrstevnice chybí a na místa, kde jsou vrstevnice přerušeny 

a  na oblasti údolních niv vodních toků a jejich břehů,  které nejsou v původním DMR 

dostatečně postiženy.  

2.1.2 Podklady 

Podklady potřebné k zahájení práce na každé lokalitě jsou: 

a) definice lokality a to seznamem mapových listů, nebo vymezením hranice 

lokality, 

b) grafická přehledka snímků lokality definovaných obrysy nebo středy, 

c) analogové (fotografické) snímky podle grafické přehledky ad b), 
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d) polohopisné a výškopisné soubory ZABAGED – použité jako referenční, 

e) všechny soubory vyhodnocených hran, které sousedí se zpracovávanou, 

lokalitou a byly již vloženy do centrálního skladu. Tyto soubory se označují 

jako uzavřené a použijí se jako referenční. 

 

2.1.3 Příprava 

Před započetím vlastní práce na analytickém vyhodnocovacím přístroji SD2000 (SD3000) 

je potřeba provést v softwaru PRO600 taková nastavení, aby byly získané výsledky 

optimální a stejnorodé z různých vyhodnocovacích pracovišť. Většina nastavení se provede 

napevno v tabulce Settings v hlavním menu. Pokud se na daném zařízení plní souběžně  

i jiné úkoly, vyžadující odlišné nastavení, lze toto nastavení provést pouze jednorázově 

příkazy key-in.  

2.1.4 Pravidla pro vyhodnocení 

a) Obecná 

Vyhodnocování výškopisu se provádí do pracovního výkresu vytvořeného ze 

šablony, nebo z libovolného vrstevnicového výkresu ZABAGED, po vymazání 

všech prvků a jeho komprimaci. Jako orientační podklad slouží referenční 

výkresy polohopisu a výškopisu stávající ZABAGED. 

b) Datový model 

Tento model určuje rozsah a typ vyhodnocovaných prvků a vychází z něho 

knihovna prvků pro PRO600 s názvem VD2.rsc. 

c) Zajištění styků uvnitř lokality vůči sousedním lokalitám 

Vyhodnocování se provádí v celé lokalitě spojitě, tzn. každá hrana, vrstevnice 

apod. je vedena přes celou lokalitu bez přerušení a musí navazovat na stávající 

prvky vně zpracovávané lokality. Návaznost všech linií je realizována 

koncovým bodem na hranici lokality, případně na hranici mapového listu. Tento 

bod musí být totožný (a to  ve všech souřadnicích x, y, z) s bodem stávajícího 

výškopisu. Z důvodu udržení optimální velikosti pracovního souboru je vhodné 

vždy vyříznout kompletně zpracovaný mapový list, který má vyřešeny všechny 

styky,  a uložit do jiného souboru. Celá lokalita se tak postupně převede na tolik 

souborů, kolik mapových listů obsahuje.  
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Pokud je při navazování nových prvků na stávající zjištěn rozpor, který 

znemožňuje vyřešit styk bez zásahu do stávajícího souboru (nebo do 

uzavřeného souboru viz 2.1.2), vytvoří se kopie tohoto stávajícího souboru 

s označením oprava a v něm se styk vyřeší i s možností zásahu do stávajících 

prvků v něm. V této kopii se vyznačí oblast zasažená rozporem. 

d) Křížení vyhodnocených prvků 

Pokud se dva prvky kříží, musí to být realizováno jedním společným bodem. 

Mimoúrovňové křížení (ve dvou bodech o stejných souřadnicích x, y, ale 

rozdílných souřadnicích z) je zakázáno. Jedinou výjimkou je křížení typu most, 

kde se toto naopak vyžaduje. 

 

2.1.5 Vyhodnocované objekty 

I.  Veškeré vodní toky širší než 5m. Při jejich vyhodnocování je vhodné 

postupovat po směru toku a udržovat směr spádu. Vyhodnocuje se průběh jen 

jedné břehovky, druhá je tzv. paralelní. Mírná generalizace (zjednodušení) 

břehovky je povolena, vzdálenost generalizované a skutečné břehovky při tom 

však nesmí přesáhnout horizontální vzdálenost jednoho metru. Úseky vodního 

toku zakryté na snímku porostem se v tomto úseku nahrazují prvkem přímka, 

pokud tento úsek není delší než sto metrů. 

 

Způsob vyhodnocování toků: 

a) vodní toky širší než 5m se zobrazují dvojčaře, vyhodnotí se šířka toku bodem na 

obou břehovkách a dále se již vyhodnocuje jen jedna břehovka s využitím 

paralelní linie multiline, 

b) úseky vodních toků o šířce 5 – 100 m, které nemají rovnoběžné břehovky, se 

vyhodnocují formou příčných profilů v lomových (resp. významných) bodech 

obou břehovek, 

c) toky s neparalelními břehovkami širší než 100 m se vyhodnocují jako dvě 

samostatné (nezávislé) břehovky, 

d) u vodních ploch se vyhodnocuje břehovka jako uzavřený řetězec o konstantní 

výšce (rybníky, nádrže, koupaliště aj.), 

e) u vzdutých vodních toků se vyhodnocuje břehovka jako uzavřený řetězec  

o konstantní výšce v rozsahu, kde je rozdíl výšky hladiny u hráze a hladiny toku 
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menší než 1m. Výška tohoto řetězce je pak průměr z výšek hladiny u hráze  

a výšky nejvzdálenějšího bodu vzdutí proti směru toku. Ostatní část vzdutého 

toku se vyhodnocuje jako vodní tok příslušné šířky. 

 

 

II.  Terénní hrany podél liniových prvků, zejména podél vod, železnic, silnic  

a cest (v tomto pořadí důležitosti). Všechny mosty, viadukty, akvadukty ad., 

které nejsou tvořeny souvislým tělesem, čili se pod nimi nachází volný prostor, 

se vyhodnocují jako uzavřený řetězec typu most. Terén i 3D hrany pod tělesem 

mostu se vyhodnocují normálně. Toto je jediný případ, kdy se prvky mohou 

křížit.  

 

Vyhodnotí se: 

1) Koruna železničního náspu v celém viditelném rozsahu, a to jako multiline: 

a) most, jde-li koruna železničního náspu po mostě nebo viaduktu a šířka multiline 

je šířkou mostu (ne železničního tělesa), 

b) val, jde-li koruna železničního na náspu  vyšším než 2 m, 

c) příkop, jde-li koruna železničního náspu v  zářezu hlubším než 2 m, 

d) železnice, ve všech ostatních případech.  

V případě valu se doplní dolní pata náspu a v případě příkopu se doplní horní hrana 

zářezu. 

 

2) Stupně a svahy podél všech liniových prvků se vyhodnotí jako stupeň + dolní 

hrana, nebo jako horní hrana + dolní hrana. Pokud dvě hrany leží ve stejné výšce, 

může se použít multiline. Příkopy podél liniových prvků, které nejsou hlubší než  

2 m, se zanedbávají a nevyhodnocují. V takovém případě pak neleží dolní hrana 

silnice v úrovni dna příkopu, ale v úrovni vozovky. V případě příkopu hlubšího než 

2m se vyhodnotí horní hrana stupně podél vozovky a dolní hrana stupně na dně 

příkopu. 

 

a) Stupně se vyhodnocují, pokud je jejich plocha ve svislém průmětu minimálně 

20 m2 a výška (resp. hloubka) stupně v nejvyšším (resp. nejnižším) bodě je 

minimálně 2 m. Pokud je stupeň ukončen do ztracena, ukončí se jeho  

vyhodnocování v místě, kde se rozdíl horní a dolní hrany stupně zmenší na 1 m.  
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b) Dolní hrana stupně by měla být vždy alespoň jedna, pokud však netvoří patu 

stupně další stupeň. 

c) Horní hrana se vyhodnocuje podél liniových prvků, jejichž svah nedosahuje 

sklonu 35° (výška:šířka = 2:1). Pokud by sklon překročil 35°, vyhodnocoval by 

se horní ohraj ne jako horní hrana, ale jako svah. 

d) Leží-li vyhodnocovaná dolní hrana výškově v úrovni břehovky a polohově blíže 

než 2 m, nevyhodnocuje se a splyne s břehovkou. 

e) Hranice údolních niv se vyhodnocuje jako dolní hrana v místě paty svahu, 

který omezuje údolní nivu vodního toku. Horní hrana svahu nemusí být 

vyhodnocena.  

f) Zdi  se vyhodnocují jen tehdy, když jde o zdi opěrné. Zdi jako plot se 

nevyhodnocují. Opěrné zdi se vyhodnocují jako stupeň, čili jako výškový rozdíl 

terénu před a za zdí. Velmi široké zdi, často vyplněné zemním valem, jsou 

považovány za zdi opěrné a podléhají vyhodnocení. To je např. barokní 

opevnění  v Terezíně nebo Josefově. 

g) Hráze jsou vždy předmětem vyhodnocování a to jako stupeň + dolní hrana 

nebo val.  

h) Břehovka je v prostoru hráze přerušena a v tomto úseku může být napojena na 

dolní hranu hráze. 

 

3) Navíc se provede vyhodnocení těch částí silnic a cest, které mají topologickou 

vazbu vyhodnocované hrany. To se provede jednočaře v ose prvků silnic a cest. 

Účelem je budoucí propojení a soulad polohopisu a výškopisu ZABAGED. 

 

4) Ostatní hrany se vyhodnocují v prostorech, kde vrstevnice DMR chybí a současně 

se v nich nacházejí složité terénní tvary. Takové prostory se vyhledají použitím 

stávajícího výkresu vrstevnic s vykopírovanou vrstvou stupňů z polohopisu. 

Většinou půjde o lomy, povrchové doly a rokle. U roklí se vyhodnocuje jen dno, 

pokud je viditelné nebo dobře odhadnutelné. Lomy a doly se vyhodnotí horním 

okrajem vytěženého prostoru a uvnitř těchto terénních tvarů se vyhodnotí pouze 

hrany hlavních pater nebo vrstev. Dno se doplní kótami v max. hustotě 1 kóty na 

jeden hektar. 
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III.  Kóty se vyhodnocují na viditelných vrcholech kopců a lokálních kup. 

V sedlech se kóty nevyhodnocují. Stejně tak se nevyhodnocují kóty v místech, 

jejichž výšku lze odvodit z okolních vyhodnocených prvků (např. křižovatky 

silnic, které jsou ohraničeny vyhodnocenými násypy).  

 

2.1.6 Kontrola 

a) Výsledný výkres nesmí obsahovat komplexní prvky, ty je třeba rozložit na 

jednotlivé prvky. 

b) Je třeba upravit směr vektorizace a symboliku stupňů valu. 

c) Je nutné zabezpečit nekřížení prvků hrana a voda v různých výškách. 

Automatická kontrola těchto míst může označit i body ležící jen blízko sebe, 

proto se musí tato místa vyšetřit a opravit. 

 

2.1.7 Předání výsledků 

Výsledkem  etapy I. jsou soubory vyhodnocených 3D hran a dalších prvků, rozřezané po 

rámech mapových listů Základní mapy 1 : 10 000 se zajištěnou návazností na stávající 

výškopis, a soubory s opravami v místech s rozpory v návaznosti. Tyto soubory jsou na 

vyhodnocovatelském pracovišti povinně skladovány. Soubory vyhodnocených hran nejsou 

předávány mimo pracoviště a slouží jako podklad pro etapu II. – kontrolu na 

fotogrammetrických pracovních stanicích vybavených softwarem Dephos. 

 

2.2 Etapa II. 

2.2.1 Definice záměru 

Cílem této etapy je plošná kontrola výškopisu. 

2.2.2 Podklady 

a) soubory vyhodnocených hran a 3D prvků mapových listů z etapy I včetně 

sousedících mapových listů, 

b) 3D výškopis vrstevnic ZABAGED ve formátu dgn. 
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2.2.3 Nastavení programu Dephos  

Většina potřebných nastavení programu je provedena automaticky. Při vlastní práci se 

doporučují měnit jen tyto volby: 

- MeasZ – rychlost pohybu a krok značky ve vertikálním směru, měly by být 

nastaveny tak, aby se souřadnice Z měnila maximálně po 20 cm, 

- MEASURE – vhodné nastavení rychlosti (při nastavení FAST není dodatečně 

přesné nastavení měřické značky na terén), 

- ZOOM 1-3 – měřítko zobrazení, 300 je používáno pro přehled mapového listu, 150 

pro vyhledávání nesouladů a měřítko 50 pro měření, 

- ROAM – režim pro plošné procházení mapového listu. 

2.2.4 Princip vymezení 

Pro vymezení chybových oblastí se použije nekomplexní uzavřený řetězec chybové území 

ve formátu GRID. Je potřeba dodržet směr tohoto vymezení, který je vždy proti směru 

hodinových ručiček. Je-li uvnitř tohoto chybového území taková část území, kde není 

vhodné provádět doplňující tvorbu bodů (vodní plochy, lesy), vymezí se prvkem vynech 

jako „díra“, která má směr vymezení vždy po směru hodinových ručiček (viz obr. 1). 

 

 

 

Obr. 1   Vymezení GRIDu 

 

       Požadavek nekompletnosti vymezeného prostoru vyžaduje, aby – je-li území příliš 

rozsáhlé -  bylo rozděleno  na menší. Toto rozdělení je vhodné vést po přirozených liniích 
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(vodní toky, silnice, 3D hrany atd.), od kterých se může dělicí hranice díky možné 

generalizaci vzdálit až o 5 m. Pokud vede hranice vymezovaného území rovnoběžně 

s vrstevnicemi, je vhodné, aby protínala co nejméně těchto vrstevnic. Jestliže „díra“ leží 

v těsné blízkosti hranice GRIDu, nebo má dokonce společnou část této hranice, je potřeba 

hranici GRIDu upravit tak, aby „díra“ vůbec nevznikla. 

2.2.5 Kontrola vrstevnicového souboru a vymezení chybových území 

a) Stávající vektorový vrstevnicový soubor ZABAGED se spojí se souborem 

měřených hran, který byl vyhotoven v I. etapě. To se provede buď připojením  

referenčního výkresu nebo spojením do aktivního výkresu. Dále se již pracuje 

pouze s jedním souborem. 

b) Provede se plošná kontrola celkového vrstevnicového souboru (podle a) nad 

stereomodelem v programu Dephos. Při této kontrole se vyhledávají tyto 

chybové oblasti: 

- kde se vrstevnice odchylují od výšky stereomodelu o více než 2 m, 

- kde vrstevnice chybí, 

- kde jsou vrstevnice sestaveny z nepřehledných útržků, 

- kde je území rovinaté, tzn. území, které je vystiženo jednou vlnící se 

vrstevnicí, která sousedí sama se sebou. 

Jestliže mají tyto chybové oblasti nejmenší šířku 300 m a plochu minimálně  

6 ha, vymezí se podle 2.2.4 útvarem Území pro GRID. 

c) U plošně malých vymezených území, která jsou menší než 20 ha, se pokusíme 

průběh terénu vystihnout několika dodatečně vyhodnocenými hranami  

a opravou vrstevnic. Tyto se zakreslují jako vrstevnice vyhodnocená nebo 

vrstevnice vyhodnocená hlavní. Jestliže se to ve vymezeném území zdaří  

a prostor je tak vyřešen, útvar Území pro GRID se z výkresu vymaže a spolu 

s ním se vymažou i původní vrstevnice. Jestliže tuto opravu nelze provést nebo 

není jisté, že je daný prostor vyřešen dostatečně, vyznačené vymezení zůstane 

zachováno.  

d) Do vymezovaného Území pro GRID se nezahrnují prostory, které nelze 

fotogrametricky vyhodnotit (především souvislý lesní porost). V těchto 

prostorech se zjišťují pouze hrubé chyby nebo výrazné výškové změny terénu 

větší než 10 m. Dále se do vymezení nezahrnují vodní plochy větší než 1 ha. 

Území intravilánů (zastavěná část obcí) je vhodné vymezit vlastním Územím 
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pro GRID (to v případě, že by intravilán sousedil s jiným problémovým 

územím, které se také vymezuje). 

e) Vzhledem k použitému software v zeměměřickém odboru Zeměměřického 

úřadu Pardubicích, kde se následně vymezená území zpracovávají, je vhodné 

prvek vynech používat jen výjimečně. Místo něho lze rozdělit Území pro GRID 

nebo upravit jeho hranici tak, aby „díra“ vůbec nevznikla. Prvek vynech se 

použije hlavně pro vymezení intravilánu, který je obklopen rozsáhlým územím, 

které se také vymezuje. Intravilán je tak vymezen samostatně a je tím připraven 

k ručnímu zpracování. 

f) Ve všech výše vymezených územích pro GRID se vymažou původní (chybné) 

vrstevnice. Jestliže byl použit prvek vynech pro vymezení terénu porostlého 

souvislou vzrostlou vegetací, zkopírují se do tohoto území původní vrstevnice 

(byly totiž vymazány spolu se všemi vrstevnicemi v celém vymezeném 

prostoru). 

v 

2.2.6 Rozdělení zpracování GRIDu 

GRID, který byl vymezen podle předchozího odstavce, se dále zpracuje buď metodou 

automatické obrazové korelace snímků na fotogrammetrických pracovních stanicích 

v Pardubicích, nebo ručním vyhodnocením bodů na zařízení Dephos či SD2000/3000 na 

regionálních fotogrammetrických pracovištích. Z území, které je určeno ke zpracování 

v Pardubicích, je třeba vyloučit takové prostory, které se musí vyhodnotit ručně (a to bez 

ohledu na velikost). To jsou hlavně intravilány a prostory s nepravidelným stromovým 

porostem (sady). Vyloučení těchto prostor se nejsnáze provede rozdělením GRIDu na 

menší části. 

 

       Rozdělení GRIDů na vyhodnocovací pracoviště: 

a) zpracování na SD2000/3000 nebo Dephosu – všechna jednotlivá území pro 

GRID menší než 0,2 km2 a dále skupina území s plochou 0,2 - 1 km2, je-li 

součet jejich rozloh na jednom mapovém listě menší než 1 km2, 

b) zpracování v Pardubicích – všechna jednotlivá území pro GRID větší než 1 km2 

a dále skupina území s plochou nad 0,2 km2, je-li součet jejich rozloh na 

jednom mapovém listě větší než 1 km2. 
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       Doporučení: území intravilánů přednostně zpracovávat na Dephosu a rozsáhlejší polní 

tratě na SD 2000/3000. Návod, jak zpracovávat vymezený GRID na Dephosu  se jmenuje 

„M ěření mřížky bodů na Dephosu“ a pro SD2000/3000 se jmenuje „Měření mřížky bodů 

na SD“. 

 

2.2.7 Kontrola souladu dat 

Ke kontrole vrstevnicového souboru se použije tvorba vrstevnic v Dephosu. Vyhodnotí se 

kontrolní vrstevnice, které jsou hrubé a určené k vizuální kontrole vrstevnic stávajících. 

Nejde o nové „náhradní“ vrstevnice! Díky porovnávání stávajícího stavu s těmito 

kontrolními vrstevnicemi pak dochází k opravě bodů, hran a původních vrstevnic, které 

způsobily problémy při kontrole. Převážně se jedná o: 

a) nesoulad ve spojení vrstevnic na hranici území pro GRID. Malé posuny, do 

velikosti intervalu vrstevnic, se mohou provést úpravou původních vrstevnic, 

b) nesoulad uvnitř území pro GRID, který vznikl špatným vyhodnocením bodů. Ty 

je třeba vymazat a pokud tím vzniknou přílišné díry, doplní se nepravidelnou 

sítí ručně přidaných bodů, 

c) nesoulad hran a vrstevnic. Kontrolní vrstevnice v Dephosu definují 

předpokládané průsečíky vrstevnic a vyhodnocených hran. Je tedy třeba 

skutečné vrstevnice dotáhnout k hraně stupně (horní či dolní). Uvnitř stupně se 

vrstevnice neřeší. Dotahování vrstevnic k vodám není zapotřebí. Byla-li 

kontrola vrstevnic provedena správně, neměl by rozdíl k vyrovnání přesáhnout 

2 m. Řešení případných rozporů závisí na konkrétním případě: 

- vždy se musí rozpor ověřit nad stereomodelem, zda nevznikl chybným 

vyhodnocením nějakého prvku. Pokud ano, tento prvek se opraví, pokud ne: 

- je potřeba upravit stávající vrstevnici a to v dostatečné vzdálenosti od hrany 

a plynule ji dotáhnout k průsečíku s hranou; posun vrstevnic by přitom 

neměl přesáhnout rozsah intervalu vrstevnic. Jestliže toto přizpůsobení 

vrstevnice není možné: 

- může se přesunout hrana a to max. o 1 m ve výšce, nesmí se však při tom 

dostat do viditelného rozporu se stereoskopickým modelem; toto se často 

použije v nejistě vyhodnocených místech s částečně zarostlým povrchem, 

v případě větších rozporů, které nelze vyřešit zmíněným vertikálním 

posunem hrany, se postupuje následovně: 
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- lze vymazat samostatně stojící hranu v prostoru, kterou nelze 

fotogrammetricky vyhodnotit (viditelná hrana v lese) a není vyšší než 5 m; 

v opačném případě lze průběh hrany přizpůsobit vrstevnicím, avšak se 

zachováním polohových souřadnic, dále lze doplnit dolní hranu rokle a to 

v případě, že byly vyhodnoceny pouze její horní hrany. 

 

       Jestliže byly provedeny změny rozsáhlejšího charakteru, je vhodné vyhodnotit 

v Dephosu nové vrstevnice. Před předáním do Pardubic je třeba mít zkontrolovaný celý 

mapový list, s výjimkou území, která se budou v Pardubicích zpracovávat.  

 

2.2.8 Předání dat ke zpracování v Pardubicích 

Soubor zkontrolovaný programem Dephos se importuje do prázdného *.dgn souboru. 

Tento soubor pak musí obsahovat: 

- zkontrolované hrany, vyhodnocené na SD2000/3000, 

- ty vrstevnice, které jsou v souladu s realitou (v požadovaných mezích), 

dotažené k novým hranám, 

- útvary vymezení chyb (GRID) a vynechané prostory, které se budou 

vyhodnocovat v Pardubicích, 

- již ručně zpracované GRIDy a jejich hranice. 

       Předávání souborů je realizováno pomocí interní sítě katastrálních úřadů, sloužící jinak 

pro Informační systém, katastru nemovitostí (ISKN), do zvolených adresářů. 

 

2.2.9 Předání výsledků 

Na pardubickém pracovišti jsou metodou automatické obrazové korelace snímků 

zpracovány vrstevnice ve vymezených lokalitách (GRIDech) a opět předány zpět na 

regionální pracoviště. Regionální pracoviště doplní všechna území pro GRID spojitými 

vrstevnicemi z Pardubic. Tím je původní vrstevnicový soubor kompletně doplněn (hrany 

vyhodnocené na SD2000/3000, vrstevnice opravené při kontrole na Dephosu, vrstevnice 

zpracované v Pardubicích) a následuje pohledová kontrola území, kde došlo 

k dodatečnému vyhodnocení bodů v Pardubicích. Pokud některý bod není vyhovující ve 

spojení s okolními (stávajícími) vrstevnicemi, může se vymazat a nahradit ručně měřeným 

bodem v Dephosu. Pak se i ručně edituje dotčená vrstevnice. Pokud takových bodových 
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změn bylo provedeno větší množství, je třeba takový mapový list zaslat znovu do Pardubic 

ke zpracování zcela nových vrstevnic. Když je vše v pořádku, provede se stykování 

stávajících vrstevnic a vrstevnic nových (resp. opravených). Toto napojení se provádí 

přímo na hranici GRIDu. Kompletně zpracované a zkontrolované soubory se předají do 

adresáře na pardubickém pracovišti. 

 

Poznámka: Celá kapitola 3  byla zpracována podle [4]. 

 

 

3 Vlastnosti vektorizovaného výškopisu THM ve vybraných 

kontrolních lokalitách 

 

Technickohospodářské mapování probíhající v letech 1961 – 1981 bylo reakcí na masivní 

hospodářský vývoj, při němž docházelo k velkému zesílení těžby surovin, výstavbě 

závodů, elektráren, komunikací atd. Všechny tyto činnosti vedly k výraznému přetvoření 

krajiny a tím i k zastarávání stávajících map.  Nové technickohospodářské mapování mělo 

všechny tyto změny zachytit.  

       Předmětem THM bylo vyhotovení map velkého měřítka (1 : 1000, 1 : 2000, 1 : 5000), 

které zobrazovaly  polohopis i výškopis. Výškopis, který je pro tuto diplomovou práci 

stěžejní, je zobrazen pomocí vrstevnic, kót a šraf. Vrstevnice mají základní interval 1 m, 

v rovinatém území jsou též použity vrstevnice doplňkové  s intervalem 0,5 a 0,25 m.  

 

3.1 Parametry THM 

3.1.1 THM v letech 1961 - 1969  

Polohovým základem byla Československá trigonometrická síť a podrobné polohové 

bodové pole. Referenční souřadnicový systém S-42 a Gauss-Krügerovo konformní válcové 

zobrazení ve 3.stupňových pásech nebylo nejlepším, avšak vnuceným řešením, protože 

tehdejší státní území včetně Slovenska bylo tak rozděleno na 5 souřadnicových systémů. 

       Výškovým základem byla Československá jednotná nivelační síť I. – IV. řádu. 

Referenčním výškovým souřadnicovým systémem již byl Balt - po vyrovnání. 
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       Pro mapování výškopisu byly použity geodetické a fotogrammetrické metody 

v závislosti na typu území, zastavěnosti a členitosti terénu: 

a) geodetické metody - v hustě zastavěném území 

- plošná nivelace – pro místa s větším množstvím již polohově určených 

bodů na zpevněném povrchu, jejichž výšky se určovaly bočními 

záměrami z bodů nivelačních pořadů, dosahovalo se centimetrové 

přesnosti,   

- číselná tachymetrie – pro místa s požadavkem na nižší (decimetrovou) 

přesnost podrobných bodů (zemědělské pozemky, lesní porosty a pod.), 

 

b) fotogrammetrické metody - v lokalitách, jejichž rozloha byla min. 500 ha 

- univerzální stereofotogrammetrická metoda – umožňovala současné 

vyhodnocení polohopisu i výškopisu ve formě výškových kót a vrstevnic. 

 

       Přesnost měření výšek bodů výškového bodového pole byla závislá na způsobu jejich 

určení: 

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

instrukcí a nivelačním návodem, 

- pro body stabilizované nivelačními značkami a určené technickou nivelací byla 

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

- pro body stabilizované kameny a určené pořady technické nivelace byla přípustná 

odchylka v uzávěru pořadu r30±=∆  pro rmax = 6 km, 

- pro body bodového pole stabilizované kameny a určeny trigonometrickou nivelací 

byla přípustná odchylka v uzávěru  pořadu r80±=∆  pro rmax = 3 km, 

- pro body bodového pole stabilizované kameny a určené trigonometrickým měřením 

výšek nejméně ze tří směrů max. délky 3 km, byla přípustná střední chyba ± 10 

cm. 

 

       Přesnost vrstevnic pak byla ověřena měřenými kontrolními body nebo profily a 

odchylky takto porovnávaných vrstevnic nesměly přesáhnout hodnoty uvedené v tabulce 2. 
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Tab. 2 Mezní chyby výškových odchylek vrstevnic na mapě THM [2] 

3.1.2 THM v letech 1969 - 1981  

Polohovým základem byla Československá trigonometrická síť a podrobné polohové 

bodové pole. Referenční souřadnicový systém se změnil na S-JTSK. Křovákovo konformní 

kuželové zobrazení bylo pro celé státní území jednotné. Další výhody spočívaly 

v pravoúhlých mapových listech a jejich  konstantních rozměrech. Výškovým základem 

byla Československá jednotná nivelační síť I. – IV. řádu. Výškový souřadnicový systém 

byl nadále Balt - po vyrovnání. 

 

        Metody mapování výškopisu byly opět voleny podle typu terénu jako v předešlém 

případě. 

a) geodetické metody 

-  plošná nivelace – pro místa s větším množstvím již polohově určených 

bodů na zpevněném povrchu, které se určovaly jako boční záměry 

z nivelačních pořadů, s vyšším nárokem na přesnost, 

-  číselná tachymetrie – pro místa s požadavkem na nižší (decimetrovou) 

přesnost podrobných bodů (zemědělské pozemky, lesní porosty a pod.), 

výsledky byly využívány převážně pro konstrukci vrstevnic, 

- trigonometrické určení výšek –  pro členitá území a to většinou k určení 

výšek vrcholů polygonových pořadů, které byly připojeny na body 

výškového bodového pole, 

 

b) fotogrammetrické metody 

- univerzální stereofotogrammetrická metoda – byla použita 

v rozsáhlých málo zalesněných lokalitách k současnému vyhodnocení 

polohopisu a výškopisu ve formě výškových kót a vrstevnic. 
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       Mezní chyby výšky bodů na vrstevnicích, které byly odvozeny z kontrolních 

geodeticky zaměřených profilů, závisely na přehlednosti terénu a jeho sklonu. 

 

 

 

Tab.3  Mezní chyby výšky vrstevnic na mapě THM [2] 

 

       Za období 20 let, kdy se technickohospodářská mapa vyhotovovala, bylo nesouvisle 

zmapováno pouze asi 9 % státního území takže tyto mapy velkého měřítka s výškopisem 

zůstaly pouze torzem. Přesto však mají i v dnešní době své využití, které je patrné při 

porovnání tabulky 3 a tabulky 1.  Výškopis na těchto mapách má  přibližně trojnásobnou 

přesnost než výškopis původních topografických map v měřítku 

1 : 10 000, které pokrývají celé naše území.  Protože z  této topografické mapy, 

přepracované v letech 1969-1980 na Základní mapu 1 : 10 000, vznikl dnes velmi 

významný DMR jako součást Základní báze geografických dat (ZABAGED), může THM 

sloužit k lokálnímu ověření přesnosti DMR (pokud ovšem v mezidobí nenastaly výrazné 

změny terénu činností člověka). V této diplomové práci je THM použito k ověření 

účinnosti zpřesněného DMR ZABAGED ve vybraných lokalitách, kde existuje jak THM, 

tak DMR, který byl již podle nové koncepce (viz. kapitola 3) aktualizován. Jedinou 

výjimkou, kdy nelze DMR porovnávat s THM, jsou části území se souvislým lesním 

porostem, kde byly vrstevnice při tvorbě THM přebírány z topografické mapy 1 : 10 000, 

takže by měly být v podstatě shodné s vrstevnicemi DMR ZABAGED. 

 

3.2 Digitalizace THM ve vybraných lokalitách 

Digitalizace THM ve vybraných lokalitách již byla provedena v diplomové práci [2]  

a zčásti také pracovníky Zeměměřického úřadu v roce 2004. Nejprve byly skenovány 

tiskové podklady výškopisu THM na plastové fólii, kde byl použit velkoplošný skener se 
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střední polohovou chybou 0,06 mm. Takto vzniklé černobílé rastry byly transformovány 

afinní transformací na 4 rohy mapového listu z místních souřadnic skeneru do systému 

JTSK.  

 

       Následně byla prováděna vektorizace výškopisu, a to ruční digitalizací vrstevnic 

v programu Kokeš v laboratoři fotogrammetrie ZČU v Plzni. Body na vrstevnicích se 

volily tak, aby při převodu vektorizovaných vrstevnic na 3D model TIN vznikaly pokud 

možno rovnostranné trojúhelníky. Toho se snadno docílilo v pravidelném terénu s přímými 

vrstevnicemi stejného rozestupu, ale ve složitějších případech s vrstevnicemi výrazně se 

vlnícími a daleko od sebe je tento požadavek obtížně realizovatelný. Kromě vrstevnic se 

vektorizovaly i jednotlivé výškové kóty a terénní hrany, znázorňující výrazné zlomy 

terénu. 

       Ty mapové listy THM, které byly zpracovávány v Zeměměřickém úřadě, byly 

vektorizovány poloautomaticky s následnou filtrací nadbytečných bodů. Stejným 

způsobem se prováděla i masová vektorizace vrstevnic pro tvorbu DMR ZABAGED. 

       Tabulka 4 uvádí vybrané lokality  z Plzeňského a Karlovarského kraje, ve kterých byla 

ověřována účinnost zpřesnění DMR ZABAGED v rámci této diplomové práce.  

 

 

 

Tab.4  Přehled zkušebních lokalit [2] 

 

       V těchto lokalitách byla k dispozici vektorizovaná data výškopisu THM, původní 

i zdokonalený DMR ZABAGED, takže bylo možné provést veškerá porovnání. 
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       Pro porovnávání výškopisu jednotlivých typů map jsou důležité sklonové poměry 

území, které ovlivňují výslednou přesnost vrstevnic. Tyto údaje jsou pro výše uvedené 

zkušební lokality zobrazeny v tabulce 5. 

 

 

Tab.5  Sklonové poměry zkušebních lokalit [2] 

 

        

4 Technologie odvození výškových rozdílů mezi zdokonaleným 

DMR ZABAGED a vektorizovaným výškopisem THM  

a výpočty základní úplné střední, základní střední náhodné  

a systematické chyby s využitím software ATLAS DMT 

 

Výškové rozdíly mezi THM a DMR nelze zjistit z jejich vrstevnicového vyjádření. Je 

nutné obě mapy nejprve převést na 3D model v podobě nepravidelné trojúhelníkové sítě 

(TIN) a teprve s těmito modely dále pracovat. TIN má tu vlastnost, že všechny vrcholy 

trojúhelníků mají svou nadmořskou výšku. Celý princip pak jednoduše spočívá v odečtení 

těchto dvou modelů, kterým se získají výškové rozdíly DMR a THM. Z těchto rozdílů se 

dále vypočtou potřebné charakteristiky přesnosti DMR ve formě základní úplné střední, 

základní střední náhodné a systematické chyby.   
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       Strukturu zdokonaleného DMR ilustruje tabulka 6. 

Datový model VD1 v 4.2/2.0 
  označ. prvku lvl co wt feature command katalog 
Základní prvky :               
body:               
bod mřížky (automat)   10 48 2     Ne 
bod mřížky (ručně)   10 19 2     Ano 
kótovaný bod kota 58 85 2     Ano 
linie:               
horní hrana stupně stupen 54 71 1 1 collect strings Ano 
horní hrana h_hrana 54 2 1 2 collect strings Ano 
dolní hrana d_hrana 54 14 1 3 collect strings Ano 
terénní čára, profil profil 53 5 1 4 collect strings Ano 
břehovka breh 9 1 2 5 collect strings Ano 
voda voda 1 1 3 10 collect strings Ano 
most most 18 7 2 6 collect strings Ano 
Pomocné prvky:               
linie:               
silnice silnice 13 13 4 7 collect strings Ano 
cesta cesta 11 11 3 8 collect strings Ano 
profil hladiny napric 9 5 1 9 collect strings Ano 
železnice  zel 14 3 1 11 collect strings Ne 
obrácený stupeň R_stupen 63 76 1 12 collect strings Ne 
multiline:               
val val_2 54 71 1 21 collect strings   Ano 
vodní tok tok_2 9 1 2 22 collect strings Ano 
železnice dvoučará zel_2 14 3 1 23 collect strings   Ano 
zářez, příkop prik_2 54 14 1 24 collect strings   Ano 
most most_2 18 7 2 25 collect strings   Ano 
Vrstevnice:               
vrstevnice hlavní ZM10   55 9 1     Ne 
vrstevnice zesílená ZM10   56 92 3     Ne 
vstevnice doplňková ZM10   57 93 1     Ne 
vrstevnice vyhodnocená hl. vrst_Hlavni 58 6 2   collect strings   Ano 
vrstevnice vyhodnocená 
zesílená 

vrst_Silna 58 6 4   collect strings Ano 

vrstevnice odvozená hlavní   61 9 0     Ne 
vrstevnice odvozená zesílená   60 15 4     Ne 
Chybová hlášení:               
Území pro grid   4 2 4   collect strings   Ano 
Hranice gridu (ručně)   4 19 4   collect strings Ano 
Hranice gridu (automat)   4 48 4    Ne 
Vynech   4 18 4   collect strings Ano 
Chyba na styku   5 23 4   collect strings   Ano 

Tab.6  Datový model zdokonaleného DMR 

 

       Oproti původnímu DMR, které obsahovalo jen 3 vrstvy (55, 56, 57), zdokonalený 

model obsahuje až 18 vrstev. Mapové podklady ze zkušební lokality, které byly v této 

diplomové práci použity, obsahovaly 10 vrstev, tedy 10 různých prvků.  
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       Jsou to:    9 – břehovka, profil hladiny, 

   11 – cesta, 

   13 – silnice, 

   14 – železnice, 

   18 – most, 

   54 – horní hrana, dolní hrana, stupeň, val, zářez nebo příkop, 

   55 – hlavní vrstevnice ze ZM10, 

   56 – zesílená vrstevnice ze ZM10, 

   57 – doplňková vrstevnice ze ZM10, 

   58 – dodatečně vyhodnocená vrstevnice. 

 

       Vektorizované mapy THM obsahují buď 2 vrstvy (0 - vrstevnice a 1 – body) nebo  

3 vrstvy (55, 56, 57).  

Ze struktury zdokonaleného DMR ZABAGED je zřejmé, že je šance většinu  nedostatků 

původního DMR napravit, zejména doplněním 3D hran, stupňů, břehovek a podobně. Do 

jaké míry se tento úmysl podařilo realizovat, ukáže  následující rozbor spolu s výpočtem 

parametrů přesnosti a zvláště procenta hrubých chyb, která by tímto postupem měla být, 

v porovnání s procentem hrubých chyb v původním DMR, zmenšena. 

 

4.1 Vytvoření trojúhelníkové sítě TIN 

Před vlastním porovnáváním dvou různě přesných modelů se musí vytvořit jejich 

nepravidelné trojúhelníkové sítě. Ty reprezentují zemský povrch jako skupinu trojúhelníků 

rozdílné velikosti i tvaru a každému vrcholu  trojúhelníku je přiřazena právě jedna 

nadmořská výška. Pomocí TIN tedy nelze zobrazit svislé povrchy ani převisy terénu. Pro 

práci s DMT byl použit software ATLAS  DMT v. 4.40, dostupný z www.atlasltd.cz. 

Licence pro chod programu byla poskytnuta katedrou matematiky ZČU v Plzni.  

       Pro vlastní generaci (generování) modelu terénu ve formě TIN byl použit modul 

Generace DMT, který lze spustit z hlavního programu Atlas DMT v menu DMT → Úlohy 

nad DMT → Operace s modelem → Generace modelu terénu.  
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Obr. 2   Natavení generace DMT 

 

       Do příslušných oken se nastaví adresářové umístění a jméno vytvářeného modelu 

terénu. Formát vstupních dat byl zvolen .DXF (jako jeden z výstupních formátu programu 

MicroStation) a funkcí „přidat“ se zvolí vstupní soubor výškopisných dat. Vstupní data 

terénních hran by se využila jen v případě, že by  byly v samostatném souboru. Testovaný 

zdokonalený DMR ZABAGED již obsahuje hrany v samotném souboru spolu 

s vrstevnicemi, proto se tato položka nevyplňuje. Průběh generace se zapisuje do položky 

Protokol. Položka Vlastnosti (viz obr. 3) umožňuje některá pokročilá nastavení pro řízení 

průběhu generace.  
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Obr. 3   Vlastnosti generace DMT 

 

       Pro tuto diplomovou práci jsou důležitá jen nastavení týkající se Připojení dat 

k existujícímu modelu a možnosti Generace modelu. Připojení dat … se využívá pro 

přidávání informací do již generovaného modelu. To bylo užito v jediném případě. Pokud 

dochází ke křížení lomových hran, nemusí být model generován správně (viz obr. 4a).  
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Obr. 4a   Chybně generované přemostění v TIN 

       Proto se musí model generovat bez vrstvy 18 - most (přepínač „Připojit data 

k existujícímu modelu“ se nechá nezaškrtnutý). Ve druhém kroku se generace spustí 

znovu, přepínač se zaškrtne a ve výběru vrstev (viz níže) se ponechá pouze vrstva 18, čímž 

dojde ke správnému zobrazení přemostění (viz obr. 4b).  

 

 

Obr. 4b   Správně generované přemostění v TIN 

 

       Nastavení generace modelu musí být zaškrtnuto, stejně jako generace sítě trojúhelníků. 

Řídící body provádí výpočet parametrů pro vyhlazený model. Povinné hrany jsou také 

nutné, jinak by nedošlo k vytvoření násypů a pod. Optimalizace sítě zajišťuje, aby 

trojúhelníková síť co nejlépe vystihovala modelovaný povrch. V této fázi generace se 

trojúhelníky postupně převádějí na rovnostranné. Optimalizovaná síť je jedním ze 

základních předpokladů správné funkce digitálního modelu. Optimalizace okrajů zapíná 

automatizované vyřazování nevhodných trojúhelníků na okraji sítě. Průběžná optimalizace 

zapíná optimalizování trojúhelníkové sítě po každém přidání bodu. Má význam pouze pro 
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sítě s výskytem bodů, které vytvářejí trojúhelníky s nevhodným tvarem. Nevýhodou je 

zpomalení celého procesu generace. Definovaný obal je hranice mezi platnou sítí a obalem 

sítě.  

       Start spustí generaci s definovaným nastavením. Posledním krokem pro uživatele je 

volba vrstev pro generaci a způsob, jakým mají být zpracovány. 

 

Obr. 5  Výběr vrstev a typu spojnic 

 

       Zde se pomocí „žárovek“ určuje, které vrstvy (hladiny) budou zahrnuty do generace. 

Zhasnutím se daná vrstva z generace vyloučí. Spojnice definuje typ hrany, jestliže daná 

vrstva hrany obsahuje. P - povinné (nedochází k lomu vrstevnic, použití pro hřbetnice  

a pod.), L - lomové (dochází k lomu vrstevnic, použití pro hrany svahů, násypů a pod.),  

R - přímé (hrany skutečně přímé v prostoru, použití pro budovy, betonové desky a pod.),  

O - ostrovní lomové (vymezují oblast, uvnitř níž se výškopis nevyhodnocuje, tyto hrany 

jsou prostorově zakřiveny), U - ostrovní přímé (stejné jako lomové, pouze jsou skutečně 

přímé v prostoru).  

       Souřadný systém (správně souřadnicový systém) umožňuje jeho volbu. Při práci 

s .DXF formátem se ponechá základní nastavení tohoto systému. 

       Start spustí generaci, po jejímž ukončení se její průběh zobrazí v protokolu. 
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4.2 Odvození výškových rozdílů 

Jde o výpočet prolínání dvou vstupních trojúhelníkových sítí a generaci výsledného 

rozdílového modelu. Pro tuto úlohu byl použit modul prolínání sítě, který lze spustit 

z hlavního programu Atlas DMT v menu DMT → Úlohy nad DMT → Výpočty → 

Prolínání dvou sítí.  

 

 

Obr. 6  Nastavení pro výpočet výškových rozdílů 

 

Model  1 – první vstupní existující trojúhelníková síť, v tomto případě TIN DMR 

ZABAGED. 

Model  2 – druhá vstupní existující trojúhelníková síť, v tomto případě TIN THM 

(oba tyto modely byly vytvořeny podle postupu uvedeného ve  4.1). 

Výsledný model – nově tvořená trojúhelníková síť vzniklá jako rozdílový model prvních 

dvou modelů. 

Výsledný model určen pro – zde byl zvolen rozdílový model, který je vyjádřením 

výškových odchylek modelů 1 a 2. Vzniklý model popisuje pouze oblast, kde vstupní 

modely leží půdorysně na sobě a je možno zjistit jejich diference. Zbytek plochy je 

z výpočtu vyřazen. 

 

       Tímto postupem byly vytvořeny výškové rozdíly pro všechny mapové listy THM ve 

zkušebních lokalitách.   
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4.2.1 Grafické znázornění výškových rozdílů  

Grafické znázornění výškových rozdílů, tedy zobrazení výsledných rozdílových modelů 

z prolínání sítí, bylo provedeno v hlavním programu Atlas DMT. Do nového souboru se 

vloží rozdílový model v menu DMT → Vložit model terénu → Založit i s půdorysem. 

Následně se provede nastavení vzhledu rozdílového modelu v menu DMT → Vlastnosti 

modelu terénu. V záložce Vrstevnice se vypne zobrazení pracovních vrstevnic. V záložce 

Hrany se vypne vykreslování hran. Záložka Plošky slouží k nastavení vykreslení plochy 

podle výškových intervalů. Bylo zvoleno čtrnáct intervalů od 0 po 0,5 m ve smyslu 

kladném i záporném a jako okrajové hodnoty se vždy vložily extrémní výškové rozdíly pro 

konkrétní mapový list. Barevné stupně se zvolily ručně jako odstíny červené a zelené. 

Takto připravená stupnice se uložila a následně byla použita pro všechny mapové listy. 

 

 

Obr. 7  Nastavení vykreslení TIN a intervalů výškových rozdílů 
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       Pro lepší představu o tvaru terénu bylo navíc použito osvětlení pod horizontálním 

úhlem 180° a vertikálním úhlem 45°. Dále byly nalezeny extrémní výškové rozdíly v menu 

DMT → Body → Najít extrémní body. Tyto body se graficky znázornily v menu  DMT → 

Objekty → Výšková kóta. Daný extrém leží polohově v místě desetinné tečky výškové 

kóty. Legenda byla vytvořena v programu Atlas DMT a upravena programem Malování. 

 

 Tabulka 7 uvádí extrémní výškové rozdíly zDMR – zTHM pro jednotlivé mapové listy THM. 

 

 

Tab. 7 Extrémní výškové rozdíly zDMR – zTHM 

 

       Znázornění rozdílových modelů pomocí barevné hypsometrie lze najít v příloze A. 

 

       Popsaným postupem bylo získáno grafické vyjádření rozdílových modelů. Pro zjištění 

parametrů přesnosti je však potřebné určit číselné vyjádření výškových odchylek  

v rozdílovém modelu. Získané výškové rozdíly poslouží k výpočtu chyb DMR vůči THM, 

a to pomocí výpočtu objemů ploch z rozdílových modelů. Je zřejmé, že v místech, kde by 

oba porovnávané modely byly shodné, bude mít rozdílový model nulovou výšku 

(vrstevnice o stejných výškách se odečtou). Pak by byl nulový i objem a tím by byla  

i chyba nulová. 
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4.3 Výpočet chyb 

K tomuto kroku byl použit modul Výpočet objemu, který lze spustit z hlavního programu 

Atlas DMT v menu DMT → Úlohy nad DMT → Výpočty → Výpočet objemu.  

 

 

Obr. 8  Nastavení pro výpočet objemu 

 

       Výpočet objemu se provedl pro celý rozdílový model vzhledem ke srovnávací rovině  

o výškové kótě  0.00 m. Objem je počítán jako součet objemů jednotlivých trojbokých 

hranolů, vymezených jednotlivými trojúhelníky rozdílového modelu. Všechny kladné 

hodnoty jsou sečteny do kladné části objemu, stejně tak všechny záporné hodnoty do 

záporné části objemu. Výstupem může být textový nebo grafický soubor. Pro účely této 

práce postačil textový soubor, avšak s podrobným výstupem. Ten obsahuje jak globální 

charakteristiky (objem, plochu a povrch rozdílového modelu, vyjádřené číselnými 

hodnotami) pro určení chyb, týkající se celého mapového listu, tak informace  
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o výškových rozdílech vůči srovnávací rovině, týkající se všech vrcholů trojúhelníků 

v rozdílovém modelu. 

4.3.1 Přibližný způsob výpočtu  

Tento typ výpočtu lze použít v případě, že je k dispozici velké množství dat. To je v této 

práci splněno (počet vrcholů trojúhelníků se pohybuje od 8000 do130000).  

       Mezi globální charakteristiky určené modulem Výpočet objemu patří: 

 

        VÝSLEDNÝ OBJEM :   

V[+]              kladná část objemu 

            V[-]             záporná část objemu 

            V[+] + V[-]    součet objemů 

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

 

            CELKOVÁ PLOCHA :  

            A    plocha celého rozdílového modelu 

 

            POVRCH MODELU :  

S povrch modelu (pro následující výpočet není 

potřebný) 

 

       Tyto hodnoty slouží k určení parametrů přesnosti charakteristické pro celé území 

zahrnuté na mapovém listu THM (s výjimkou souvislých lesních porostů a vodních 

nádrží): 

- průměrná chyba   
A

abs(V[-])  ])abs(V[ ++=za  

 

- systematická chyba   
A

V[-]  ]V[ ++=zc  

 

- základní střední náhodná chyba zz a⋅= 25,1
.

σ  

 

- základní úplná střední chyba  22
zzz cm += σ  
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        Tabulka uvedených parametrů přesnosti v jednotlivých lokalitách je uvedena 

v kapitole 5 jako Tab. 8. 

 

       Dalším výpočetním krokem je určení četnosti neduplicitních výškových rozdílů 

v intervalech násobků základní úplné střední chyby mz. Intervaly byly voleny < -mz , mz > , 

< -2mz , 2mz > , < -3mz , 3mz > , |∆z| > 3mz. Za předpokladu normálního rozdělení by tyto 

intervaly měly obsahovat 68% bodů, 95% bodů, 99,7% bodů a poslední okrajový interval, 

ve kterém jsou obsaženy hrubé chyby, pouze 0,3% všech bodů. Výpočet lze provést 

pomocí programu EXCEL, nebo programem Matlab. Zdrojový kód výpočetního algoritmu 

v Matlabu je uveden v příloze D. Tento postup je uživatelsky nenáročný, avšak časová 

náročnost je extrémní. Algoritmus vyřazuje duplicitní body z protokolu výpočtu objemu a 

rozděluje výškové rozdíly do zadaných intervalů. Čas potřebný k realizaci výpočtu na 

jednom mapovém listě THM se pohybuje od třiceti minut až po 70 hodin. Použití 

programu EXCEL je naopak uživatelsky náročné, hlavně z důvodu omezeného zpracování 

max. 65 tisíc záznamů najednou. Pak je nutno rozdělit zdrojové soubory na menší části, 

provést rozšířenou filtraci na odstranění duplicit, poté dílčí neduplicitní hodnoty spojit k 

sobě a opět provést vyloučení duplicit. Výsledek se seřadí podle hodnot výškových rozdílů 

a rozdělí do určených intervalů. 

 

       Tabulka četnosti výškových rozdílů v intervalech násobků základní úplné střední 

chyby, určené přibližným výpočtem podle 4.3.1, je uvedena v kapitole 5 jako Tab. 9. 

 

4.3.2 Přesný způsob výpočtu  

Tímto výpočtem podle zásad vyrovnávacího počtu se ověří, zda lze při velkém množství 

dat použít přibližný způsob, který je méně náročný.  

       Pro určení systematické, základní střední náhodné a základní úplné střední chyby se 

nepoužijí globální charakteristiky (objemy a plocha), ale všechny zjištěné výškové rozdíly 

∆z, jejich součty, součty kvadrátů ∆z  a celkový počet výškových rozdílů (n). 

       I zde je nutné provést vyloučení duplicitních záznamů. Parametry přesnosti DMR vůči 

výškopisu THM se vypočtou podle známých vzorců: 
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- systematická chyba 
n

z∑∆
=zc  

- základní úplná střední chyba  
n

zz
mz

∑ ∆∆
=  

 

- základní střední náhodná chyba 22
zzz cm −=σ  

 

       Tabulka součtů výškových rozdílů a všech výše uvedených chyb v jednotlivých 

lokalitách a mapových listech THM je uvedena v kapitole 5 jako Tab. 10. 

 

       Tabulka četnosti výškových rozdílů v intervalech násobků základní úplné střední 

chyby, určené přesným způsobem, je uvedena v kapitole 5 jako Tab. 11. 

 

5 Výsledky vyhodnocení ve zkušebních lokalitách Nová Role, 

Františkovy Lázně, Jesenická přehrada a Třemošná 

 

V následujících tabulkách jsou používány následující symboly: 

A  - plocha rozdílového modelu 

az - průměrná chyba  

cz - systematická chyba 

σz - základní střední náhodná chyba 

mz - základní úplná střední chyba 

∆z - výškový rozdíl DMR - THM 

n – počet výškových rozdílů 

 

       Tabulky výsledných chyb a četnosti výškových rozdílů vypočtené přibližným 

způsobem podle 4.3.1. 
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       Tabulky výsledných chyb a četnosti výškových rozdílů vypočtené přesným způsobem 

podle 4.3.2. 
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       Tabulky vzniklé z přibližného a přesného výpočtu prokazují, že dané typy výpočtů 

nevedou ke zcela stejným výsledkům. Hlavně při výpočtu intervalů násobků mz pro 

určování četnosti výškových rozdílů se tyto rozdíly ještě více prohlubují. V přesném 

výpočtu se tak objeví menší procento hrubých chyb, než ve výpočtu přibližném.  

 

       Porovnání procent extrémně hrubých chyb, pokud za mezní chybu považujeme 3mz , 

( |∆z| > 3mz ) a extrémních výškových rozdílů mezi [2] a touto prací ilustruje tabulka 12. 
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       Porovnání procent hrubých chyb, pokud za mezní chybu považujeme již 2mz,  

( |∆z| > 2mz ) mezi [2] a touto prací ilustruje tabulka 13. 
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       Tabulka 14 obsahuje porovnání systematické a základní úplné střední chyby mezi 

původním DMR, zdokonaleným DMR určené přibližným způsobem a zdokonaleným 

DMR určené přesným způsobem. 
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       V [2] byl pro výpočet použit jak software Atlas DMT, tak i software ArcGIS. V této 

práci byl použit pouze software Atlas DMT, avšak přibližný a přesný typ výpočtu. Dalším 

důležitým faktem je to, že zdokonalení DMR se dotklo ve zkoumaných lokalitách jen 

některých mapových listů a to na území přibližně 4 % plochy listu THM.  Parametry 

přesnosti se však týkají celého listu, tudíž výsledná přesnost nemůže být příliš ovlivněna, 

vezme-li se v potaz použití různých software a způsob vyjmutí ostrovních oblastí. 

Výsledky z programu ArcGIS jsou dále ovlivněny tím, že tento program nepočítá 

s každým vrcholem TIN, jako program ATLAS, ale využívá vypočtený rastr o velikosti 

pixelu 5 x 5m, což vede k dalšímu snížení důvěryhodnosti výsledků. Je tedy zřejmé, že 

porovnání hodnot z [2] a hodnot vypočtených v této práci je komplikované a nelze ho 

provést jen na základě porovnání číselných hodnot z tabulek 12, 13 a 14.  

       Pro konstatování, zda došlo ke zpřesnění DMR ZABAGED, mnohem lépe poslouží 

grafické zhodnocení v příloze B. To ilustruje případy, kdy doplněné 3D hrany zmenšily 

hrubé chyby v rozdílovém modelu, ale také případy, kdy a proč 3D hrany nebyly doplněny 

tam, kde doplněny být měly.  

       K evidentnímu  doplnění 3D hran nebo břehovek došlo pouze u čtyř ML (8-0/3, 9-0/1, 

0-4/1 a 1-2/4). Na třech listech je patrné snížení chyby mz mezi [2] a přibližným výpočtem 

v této práci. U listu 1-2/4 ke snížení nedošlo, ale při porovnání příslušných rozdílových 

modelů je zřejmé, že se nejedná o stejné území. Na ostatních ML nedošlo k žádné nebo jen 

zanedbatelné aktualizaci výškopisu. Bohužel ani opravené ML nebyly doplněny ve všech 

problémových oblastech. Nejčastější příčinou jsou břehy vodních ploch a toků a místa 

pokrytá vegetací. Vzrostlá vegetace je při fotogrammetrickém vyhodnocování velkým 

problémem, protože pro aktualizaci DMR ZABAGED byly použity snímky vyhotovené 

pro IACS. IACS je systém evidencí dat a vzájemných kontrol určeným k administraci a 

kontrole vybraných dotačních schémat Společné zemědělské politiky EU [10]. Je to vlastně 

informační systém pro evidenci zemědělské půdy. A pro tyto účely vyžaduje Ministerstvo 

zemědělství poměrně pozdní termín náletu, aby snímky zobrazovaly zemědělskou půdu v 

hlavním vegetačním období. Olistěné stromy pak často brání vyhodnocování snímků pro 

účely DMR a tedy nemožnost provést doplnění 3D hran pomocí fotogrammetrického 

vyhodnocení. 
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6 Zhodnocení vlastností zdokonaleného DMR ZABAGED 

zejména při tvorb ě digitálního ortofotografického zobrazení 

území České republiky v tříletém intervalu 

 

Digitální ortofotografické zobrazení vzniká digitálním překreslením příslušného leteckého 

snímku po jednotlivých pixelech tak, aby obraz vzniklý středovým promítáním byl 

převeden do ortogonální projekce užité pro mapování. Pro tento proces je nutné znát 

nadmořské výšky zobrazovaných bodů (pixelů). Tyto výšky se získávají z DMR, takže 

kvalita ortofotomapy je tak závislá na kvalitě DMR jehož chyby působí zbytkové radiální 

posuny ∆r, což je vzdálenost zobrazeného bodu na ortofotu od/nebo směrem ke středu 

snímku od jeho správné polohy.Tuto vzdálenost ovlivňuje několik parametrů v konkrétním 

případě aplikace Digitálního ortofota České republiky s rozlišením 0,5m v území: 

 

měřítko snímků 1 : 23 000 

f        =   152 mm  (konstanta komory) 

r´max   =   98,4 mm (maximální radiální vzdálenost překreslovaného bodu od 

středu snímku)  

α max   =  32,9 °  (maximální úhel, který může svírat promítací paprsek  

s osou záběru) 

∆∆∆∆r = ∆∆∆∆z . tg ααααmax   (maximální radiální posun způsobený chybou DMR ∆z) 

       S rostoucí chybou ∆z a s rostoucí radiální vzdáleností bodu od středu snímku roste 

i radiální posun na ortofotu, což způsobuje zhoršení polohové přesnosti ortofotomapy. 

 

       Tabulka 13 zobrazuje, jakých extrémních hodnot radiálních posunů může ortofoto 

dosáhnout v rohu překreslované části snímku s výše uvedenými parametry, pokud by se 

takové výškové chyby DMR vyskytly při překreslování všech snímků pořízených se 60% 

podélným a 25% příčným překrytem. 

 

Tab. 15  Radiální posun pro hodnoty ∆z 

 

Poznámka: Kapitola 6 zpracována podle [11]. 
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7 Závěr 

 

Z přílohy B je patrné, že doplnění 3D hran nebo břehovek vede pouze k lokálnímu  

zpřesnění DMR ZABAGED . Z rozdílových modelů tam mizí tmavé barvy vyznačující 

hrubé chyby DMR. Vzhledem k použití leteckých snímků pořízených v hlavním 

vegetačním období však nemohly být opraveny všechny problémové oblasti, i když 

téměř všechny jsou ve stávajícím polohopisu ZABAGED vyznačeny terénní hranou a měly 

tak být předmětem pozornosti vyhodnocovatelů.  

       Byly též zjištěny případy opomenutí evidentních a významných hran, např. 

v dlouhém odkopu terénu na nádraží ve Františkových Lázních viz. obr. 20 v příloze B. 

       Charakteristická celoplošná přesnost původního DMR ZABAGED se nijak 

nezlepšila, což se vzhledem k většině převzatých dat do zdokonaleného DMR ZABAGED 

ani neočekávalo. 

       Vzhledem k novému trendu přechodu na tvorbu Digitálního ortofota České republiky 

s vyšším rozlišením v území (0,25 m již od roku 2009), jeví se jako naléhavý perspektivní 

úkol pořídit výrazně přesnější digitální model reliéfu (s úplnou střední chybou do 0,30 

m), což je možné realizovat postupně na celém území České republiky perspektivní 

technologií leteckého laserového skenování [12]. 
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Příloha A – barevná hypsometrie výškových rozdílů 
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Legenda barevné hypsometrie  

pro rozdílové modely 

 

 

 

 

       Barevná hypsometrie znázorňuje výškové rozdíly, jak 

byly vypočteny ve 4.2, tzn. DMR – THM. Barvy zobrazují 

vztah DMR vůči THM. Kladné hodnoty od žluté do hnědé 

ukazují místa, kde je DMR nad THM (v THM je zářez, 

který je v DMR ignorován). Záporné hodnoty od žluté do 

zelené naopak ukazují místa, kde DMR ignoruje násep, 

který je v THM. 
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Obr. 9  Rozdílový model ZABAGED 11-14-11 a THM Aš 5-8/21 

 

 
Obr. 10  Rozdílový model ZABAGED 11-14-11 a THM Aš 5-8/23 
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Obr. 11  Rozdílový model ZABAGED 11-14-11 a THM Aš 5-8/24 

 

 
Obr. 12  Rozdílový model ZABAGED 11-14-23 a THM Cheb 1-2/3 
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Obr. 13  Rozdílový model ZABAGED 11-14-23 a THM Cheb 2-2/2 

 

 
Obr. 14  Rozdílový model ZABAGED 11-14-23 a THM Cheb 2-2/4 
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Obr. 15  Rozdílový model ZABAGED 12-33-06 a THM Plzeň 8-0/43 

 

 
Obr. 16  Rozdílový model ZABAGED 12-33-06 a THM Plzeň 8-0/3 
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Obr. 17  Rozdílový model ZABAGED 12-33-06 a THM Plzeň 9-0/1 

 

 
Obr. 18  Rozdílový model ZABAGED 11-21-18 a THM Sokolov 0-4/1 
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Obr. 19  Rozdílový model ZABAGED 11-21-18 a THM Sokolov 1-2/4 
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Příloha B – Rozbor míst s opravenými a ponechanými hrubými 

chybami 

 
Použité barvy : 
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Obr. 20 Výřez Aš 5-8/23 

 
Komentář: Vrstevnice DMR končí u horní hrany terénního stupně a ignorují prudký spád 

směrem k nádraží, který je z části pokryt vegetací. Rozdílový model se nezměnil. 
 

 
Obr. 21 Rozdílový model pro původní (vlevo) a zdokonalený (vpravo) DMR - Aš 5-8/23 
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Obr. 22 Výřez Cheb 2-2/4 

 
Komentář: DMR tvoří kupu, ale THM tvoří jámu, rozdíl vrstevnic až 6m. 

 

 
Obr. 23 Rozdílový model pro původní (vlevo) a zdokonalený (vpravo) DMR - Cheb 2-2/4 
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Obr. 24 Výřez Cheb 2-2/2 

 
Komentář: Vrstevnice končí na hraně zářezu z polohopisu ZABAGED, ale zářez není 
vyhodnocen kvůli vegetaci. Nedošlo tedy k nápravě. 

 

 
Obr. 25 Rozdílový model pro původní (vlevo) a zdokonalený (vpravo) DMR – Cheb 2-2/2 
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Obr. 26  Výřez Plzeň 8-0/3 
 

Komentář: Vrstevnice DMR končí na okraji zářezu, který je však pokryt vegetací a nelze 
ho tedy vyhodnotit. 

 

 
Obr. 27 Rozdílový model pro původní (vlevo) a zdokonalený (vpravo) DMR – Plzeň 8-0/3 
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Obr. 28  Výřez Plzeň 8-0/3 

 
Komentář: Doplnění vodního toku nijak neovlivnilo rozdílový model. THM zobrazuje 
kolmo na vodní tok zářez, který DMR ignoruje. 

 

 
Obr. 29 Rozdílový model pro původní (vlevo) a zdokonalený (vpravo) DMR 
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Obr. 30  Výřez  Plzeň 9-0/1 

 
Komentář: Zde došlo k doplnění horní a dolní hrany zářezu podél silnice a rozdílový model 
se tím značně zpřesnil. 

 

 
Obr. 31 Rozdílový model pro původní (vlevo) a zdokonalený (vpravo) DMR – Plzeň 9-0/1 
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Obr. 32  Výřez Plzeň 9-0/1 

 
Komentář: DMR opět ignoruje zářez bez provedená opravy.  

 

 
Obr. 33 Rozdílový model pro původní (vlevo) a zdokonalený (vpravo) DMR – Plzeň 9-0/1 
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Obr. 34  Výřez Plzeň 9-0/1 

 
Komentář: Doplnění horní a dolní hrany podél cest vylepšilo problémovou část křižovatky. 

 

 
Obr. 35 Rozdílový model pro původní (vlevo) a zdokonalený (vpravo) DMR – Plzeň 9-0/1 
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Obr. 36  Výřez  Plzeň 9-0/1 

 
Komentář: THM zobrazuje až 6 m hlubokou jámu v poli, DMR jde nad touto jámou 
v rovině. 

 

 
Obr. 37 Rozdílový model pro původní (vlevo) a zdokonalený (vpravo) DMR – Plzeň 9-0/1 
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Obr. 38  Výřez  Sokolov 0-4/1 

 
Komentář: Sídliště vzniklé na náspu je vhodně opraveno hranami. Svah náspu v THM je 
v části sídliště veden přes budovy, což znamená, že došlo k terénním úpravám až po tvorbě 
THM, tudíž zbylé nedostatky nejsou způsobeny chybou v DMR. Rybník byl doplněn 
břehovkou, to však nevedlo k žádnému zlepšení. 

 

 
Obr. 39 Rozdílový model pro původní (vlevo) a zdokonalený (vpravo) DMR 
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Obr. 40  Výřez  Sokolov 0-4/1 

 
Komentář: Výstižné doplnění břehovky a horní hrany svahu pozitivně ovlivnilo rozdílový 
model. 

 

 
Obr. 41 Rozdílový model pro původní (vlevo) a zdokonalený (vpravo) DMR 
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Obr. 42  Výřez  Sokolov 0-4/1 

 
Komentář: Prudký svah podél zástavby nebyl v DMR opraven hranami (částečný zákryt 
stromy) a naopak kopeček nad svahem je také zanedbán. 

 

 
Obr. 43 Rozdílový model pro původní (vlevo) a zdokonalený (vpravo) DMR 

Sokolov 0-4/1 
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Příloha C – Porovnání vrstevnic DMR původního  
a zdokonaleného v programu MicroStation  
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Obr. 44  Aš 5-8/21 

 
 

 
Obr. 45 Aš 5-8/23 

 
 

 
Obr. 46 Aš 5-8/24 
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Obr. 47 Cheb 1-2/3 

 
 

 
Obr. 48 Cheb 2-2/2 

 
 

 
Obr. 49 Cheb 2-2/4 
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Obr. 50 Plzeň 8-0/43 

 
 

 
Obr. 51 Plzeň 8-0/3 

 
 

 
Obr. 52 Plzeň 9-0/1 
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Obr. 53 Sokolov 0-4/1 

 
 

 
Obr. 54 Sokolov 1-2/4 
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Příloha D – Zdrojový kód výpočetního algoritmu pro 

vyloučení duplicit 
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function result = precist_protokol (fname) 

pokus=0; 

data = []; 

fprintf ('Cteni souboru "%s"\n', fname); 

result = read_file (fname); 

 

function data = read_file (fname) 

 

h = fopen (fname, 'r'); 

if (h < 0) 

    result = h; 

    return; 

end 

 

data = parse_file (h); 

fclose (h); 

 

function data = parse_file (h) 

soucet=[0]; 

soucet2=[0]; 

intm = 0; 

int2m = 0; 

int3m = 0; 

intextremu = 0; 

 

hlavicka = [' ' char([200 237]) 's.    Jm. bodu         Y           X      Z1-Z2    Plocha     V (+)     

V (-)']; 

status = [0]; 

 

line_count = 1; 

line = fgetl (h); 

data = [0 0 0]; 

seznam_bodu = []; 

while ischar (line) 
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    switch (status) 

        case 0                                               % hledame hlavicku 

            if (strcmp (line, hlavicka) ~= 0)              % hlavicka nalezena 

                status = 1; 

            end 

        case 1                                % hlavicka nalezena, preskocit ==== 

            status = 2; 

        case 2 

            if (strcmp (line, ''))                     % prectena prazdna radka 

                status = 0;                              % hledat dalsi hlavicku 

                hledam_hlavicku_kontrola='hledam dalsi hlavicku'; 

            else 

                [d, pt] = parse_line (line); 

                seznam_bodu = pridej_bod (d, pt, seznam_bodu); 

                    data(1) = data(1) + 1;  % pocet hranolu * 3 

                    data(2) = min(data(2),d(3));    % minimum 

                    data(3) = max(data(3),d(3));    % maximum 

            end 

    end 

    line_count = line_count + 1; 

    line = fgetl (h); 

end 

zobraz_body (seznam_bodu); 

 

data = []; 

delka = size (seznam_bodu, 2); 

for (i = 1:delka) 

    data(i,1:3) = seznam_bodu(i).data(1:3); 

    soucet=soucet+seznam_bodu(i).data(3); 

    soucet2=soucet2+(seznam_bodu(i).data(3)*seznam_bodu(i).data(3)); 

    if seznam_bodu(i).data(3) <= 0.1 & seznam_bodu(i).data(3)>= -0.1 

       intm = intm + 1; 

    end    

    if seznam_bodu(i).data(3) <= 0.2 & seznam_bodu(i).data(3)>= -0.2 
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       int2m = int2m + 1; 

    end    

    if seznam_bodu(i).data(3) <= 0.3 & seznam_bodu(i).data(3)>= -0.3 

       int3m = int3m + 1; 

    end    

    if seznam_bodu(i).data(3) > 0.3 | seznam_bodu(i).data(3)< -0.3 

       intextremu = intextremu + 1; 

    end    

     

end 

delka 

soucet 

soucet2 

intm 

int2m 

int3m 

intextremu 

 

function seznam = pridej_bod (data, id, seznam) 

delka = size (seznam, 2); 

for (i = 1:delka) 

    parity = strcmp(seznam(i).id,id); 

    if (parity == 1) 

        return 

    end 

end 

delka = delka + 1; 

seznam(delka).id = id; 

seznam(delka).data = data; 

 

function zobraz_body (seznam) 

 

delka = size (seznam, 2); 

disp (sprintf ('cislo\tdZ')); 
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for (i = 1:delka) 

end 

 

function [data, point_id] = parse_line (line) 

 

[data, count] = sscanf (line, '%20c %f %f %f %f %f %f'); 

if (count ~= 4 && count ~= 7) 

    data = -1; 

    return; 

end 

point_id = strtrim (char (data(8:20))'); 

data = data (21:end); 

data = data'; 

if (count < 7) 

    data = [data 0 0 0]; 

end 



Václav MONHART  87     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha E – Adresářová struktura CD 



Václav MONHART  88     

 

 

 

 

adresář DMR_puvodni – vrstevnice původního DMR ve formátu DXF 

adresář DMR_zdokonaleny – vrstevnice zdokonaleného DMR ve formátu DGN  

adresář Obrázky – obrázky ve formátu BMP a JPG 

adresář Ortofoto – letecké snímky ve formátu JPG 

adresář Tabulky a výpočty – Tabulky a výpočty ve formátu XLS 

adresář THM_vrstevnice – vrstevnice THM ve formátu DXF 

adresář ZABAGED_polohopis – polohopisná složka ZABAGED ve formátu DGN 

 


