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Anotácia 

V roku 2009 začal Projekt nového výškopisného mapovania Českej republiky. 

Zber dát, potrebných na vytvorenie digitálneho modelu terénu je realizovaný metódou 

leteckého laserového skenovania, ktorá  vo forme mračna bodov  prináša kvalitnejšie 

výstupy digitálnych modelov. V rámci tohto projektu vznikli nové dátové sady, z ktorých 

vytvorené digitálne modely sú charakterizované istou deklarovanou presnosťou. Konkrétne 

sa jedná o DMR 5G a DMP 1G, kde na podklade vlastného merania je mojou úlohou tieto 

presnosti analyzovať. 

Kľúčové slová  

DMR 5G, DMP 1G, LIDAR, tachymetria,  laser, interpolácia 

 

Annotation 

In 2009, the project began a new altimeter mapping of the Czech Republic. Data 

collection needed to create a digital terrain model is performed by an aerial laser scanning 

method, which, in the form of a cloud of points, brings better quality outputs to digital 

models. As part of this project, new data sets were created, from which the created digital 

models are characterized by the same declared accuracy. Specifically, it is DMR 5G and 

DMP 1G, where it is my task to analyze these accuracy on the basis of my own 

measurement. 
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1    Úvod 

Vývoj výškopisných dát v Českej republike, sa dá rozdeliť do dvoch etáp, deliace 

rok 2009. Tento rok je významným milníkom v oblasti výškopisu, keď sa od dátových sád, 

poskytovaných Základnou bázou geodetických údajov (ZABAGED), slúžiacou od 90.tych 

tokov minulého storočia, prechádza na nový systém mapovania vo forme laserového 

skenovania, známeho pod skratkou LIDAR.  

Nové technológie prinášajú i nové možnosti. Princíp LLS spočíva v tvorbe 

mračna bodov laserovým skenerom, umiestneným na palube lietadla. Vzdialenosť medzi 

laserom a terénom je určovaná na základe merania času, od odoslania prvého a prijatia 

posledného laserového paprska, odrazeného od povrchu zeme alebo objektov na ňom. Táto 

technológia dokáže zachytiť veľké územie s veľkou hustotou bodov na 1 m
2
, v závislosti 

od terénu, vegetácie a podobne.  Výsledkom je mračno bodov,  

ktoré je automatizovanými a poloautomatizovanými softvérmi, na základe 

prepracovaných algoritmov riedené a kategorizované do  rôznych tried, v závislosti od 

reliéfu, respektíve povrchu. Produktom tohto spracovania sú body, slúžiace na tvorbu 

digitálneho modelu terénu a povrchu, ktorý je rôzne generalizovaný závisiac aj od účelu 

využitia. 

Poskytované dátové sady  na tvorbu týchto v rámci Projektu nového výškopisného 

mapovania, sú verejne zakúpiteľné na stránkach ČÚZK a nesú rôzne charakteristiky 

presnosti. Patria medzi ne DMR 4G, DMR 5H a DMP 1G. Posledné dva patria 

k najnovším a v rámci toho, čo ponúkajú i najpresnejším a ich ďalšia analýza, na podklade 

svojho merania, bude predmetom tejto práce. Konkrétne sa jedná o overenie deklarovanej 

presnosti 0,30 m DMR 5G v zalesnenej oblasti, 0,18 m na odkrytom území a 0,40 m pri 

budovách v rámci modelu DMP 1G. Uvedené charakteristiky sú uvedené na stránkach 

ČUZK 
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2    Digitálny model terénu  

Pri tvorbe kvalitného digitálnych modelov terénu a povrchu, ktorý by 

najkvalitnejšie aproximoval ten skutočný, vychádzame najme z dvoch kľúčových aspektov 

– namerané dáta a spôsob interpolácie. Danou problematikou sa budeme v tejto kapitole 

bližšie zaoberať. 

2.1    Definícia 

V tejto podkapitole by som rád zadefinoval niekoľko pojmov, ktoré sa budú 

vyskytovať v priebehu celej práce. Niektorým z nich budú venované celé kapitoly. 

 Digitálny model terénu (DMT) – definície sa rôznia, najvhodnejšia je uvedená v 

[1], ktorý hovorí, že ide o model povrchu Zeme bez budov, vegetácie a ďalších 

nadbytočných prvkov nesúvisiacich s georeliéfom, ktorý je v digitálnej podobe, čo 

následne umožňuje jeho spracovanie informačnými technológiami. Ide teda 

o zjednoduchšený model reálneho povrchu, rôznej podrobnosti a presnosti. 

Synonymom pre DMT je Digitálny model reliéfu (DMR), do angličtiny sa prekladá 

ako Digital Terrain Model (DTM). V praxi býva veľmi často DMT chybne 

zamieňaný pojmom Digitálny model povrchu (DMP). 

 Digitálny model povrchu (DMP) -  model povrchu Zeme, vystihujúci vernú kópiu 

územia. Georeliéf je obohatený o prírodné a umelé prvky krajiny, ktoré na ňom 

reálne stoja (budovy, stromy a iné...). Vzniká prevažne použitím 

fotogrametrických, laserovo-skenovacích metód a radarovým meraním 

z Diaľkového prieskumu Zeme (DPZ). V anglickom preklade sa používa Digital 

Surface Model (DSM). Je vhodný pre modelovanie a vizualizáciu krajiny. [1] 

 

2.2 Zber dát pre tvorbu digitálnych modelov 

Výsledne namerané hodnoty tvoria kľúčovú úlohu pri samotnej tvorbe digitálneho 

modelu terénu  a povrchu.  Dáta by mali byť tvorené v dostatočnej hustote  a presnosti, aby 

pri tvorbe digitálneho modelu neskresľovali terén a čo najviac vystihovali dané územie. 

Vo všeobecnosti metódy zberu dát, ktorými vieme určiť polohu bodov na povrchu 

Zeme, potrebných na vygenerovanie DMT, môžeme rozdeliť nasledovne : 

 Priame metódy (súradnice bodov získavame z priameho merania v teréne) 
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 pozemný zber dát (napr. nivelácia, tachymetria, pozemná fotogrametria, GNSS 

) 

 diaľkový zber dát (DPZ, letecká fotogrametria, letecké laserové skenovanie) 

Vzhľadom k tomu, že obsahom mojej práce je porovnávanie modelov s modelmi, 

vzniknutými metódou LLS, bude jej venovaná samostatná kapitola. 

 Nepriame metódy (napr. digitalizáciou a následnou vektorizáciou vrstevníc, 

prípadne kót z analógovej mapy) 

Voľba danej metódy, ktorú na zber dát použijeme, závisí na mnoho faktoroch, ako 

príklad môžeme uviesť účel merania, rozsah a charakter mapovaného územia, cena za 

prácu, požadovaná presnosť, hustota bodov a iné. Z pravidla metódy pozemného zberu dát 

majú voči diaľkovým vyššiu presnosť, na druhú stranu bezkontaktné metódy vedia pokryť 

oveľa väčšie územie, s vyššou hustotou bodov na m
2
 v kratšom časovom intervale. Pri 

nepriamych metódach presnosť závisí od presnosti zdrojových dát, z ktorých vychádzame. 

2.2.1    Tachymetria 

Jedná sa vlastne o priestorovú tachymetriu, kde súradnice x a y neznámeho bodu 

sa určujú pomocou polárnej metódy a výška h sa určuje z trigonometrického merania 

výšky. 

 Princíp polárnej metódy je jednoduchý, podľa  obrázku č. 1 prístroj zcentrujeme a 

zhorizontujeme nad bod A , cielime na bod M, pričom súradnice bodov S a M 

poznáme, cieľom je určiť súradnice bodu B. Zmeriame vodorovný uhol ɷ a dĺžku s. 

Na základe nasledujúcich známych vzťahov dopočítame YB a XB.  
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Obr. č. 1 : Výpočet polárnou metódou 

σAM =arctg 
      

      
                                                                                                           (1.01) 

σAB= σAM + ɷ                                                                                                                  (1.02) 

YB = YA + s.sin σAB                                                                                                                                                        (1.03) 

XB = XA + s.cos σAB                                                                                                                                                            (1.04) 

Z  daných vzťahov vyplýva, že určované  súradnice XB  a YB  sú zaťažené chybou 

meraného vodorovného uhla ɷ a dĺžky s, ako aj vplyvom presnosti určenia známych bodov 

M a A..  

 Trigonometrické určenie výšky 

Tento spôsob určenia výšky spočíva v odmeraní zenitového uhlu 

z a šikmej dĺžky s´ podľa vzťahov vyplývajúcich z obrázka č.2. 
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Obr. č. 2 : Trigonometrické určenie výšky 

Výška bodu HB sa spočíta nasledovne : 

 B =  A +    + ℎ −                                                                                         (1.05)                     

ℎ =  ´ ∙ cos                                                                                                         (1.06)  

kde : 

  A – známa výška  

Vs – výška stroja  

Vc – výška cíle 

 h – prevýšenie 

Určovaná výška bodu B  je zaťažená chybou meraného  zenitového uhlu z, šikmej 

dĺžky s´, výškou cieľa a prístroja, ako aj vplyvom presnosti určenia výšky HA. 

V dnešnej dobe univerzálnych meracích staníc (UMS), ktoré ponúkajú veľkú 

presnosť uhlového ako i dĺžkového merania, sa dá vplyv chýb na merané veličiny, podľa 

potreby výberom UMS a metodikou merania, podstatne znížiť a prakticky presnosť 

určovania polohy podrobných bodov priestorovou tachymetriou je odkázaný na spôsobe 

určenia bodov meračskej siete. 

Z uvedeného vyplýva, že táto metóda je pre meranie väčšiny modelov terénu 

postačujúca. Taktiež veľkou výhodou je dosah elektronických diaľkomerov (samozrejme 

presnosť s narastajúcou dĺžkou zámery klesá) a taktiež možnosť merania v zalesnenom 

teréne, kde sa nie vždy bezkontaktným metódam podarí vystihnúť georeliéf (napr. paprsky 

LIDARU). 

2.2.2   Nivelácia 

Táto metóda patrí medzi najpresnejšie pri určovaní výšok, je možné docieliť 

presnosť výšky určovaného bodu až na desatiny mm  Pri meraní výšok  podrobných bodov 

za účelom tvorby DMT sa najčastejšie využíva geometrická nivelácia zo stredu v kategórií 

presnosti technická nivelácia. Hlavnú nevýhodu vidím v zdĺhavosti danej metódy 

v členitom teréne. 
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Princíp geometrickej nivelácie zo stredu je znázornený na obrázku č.3. 

 

Obr. č. 3 : Geometrická nivelácia zo stredu [5] 

Z obrázka č. 3 plynie nasledovné : 

ΔHAB = lA – lB = z – p = HB  - HA                                                                                       (1.07)                                                                        

kde : 

 lA =  z - čítanie na lati vzad 

lB = p - čítanie na lati vpred 

 ΔHAB - prevýšenie 

 HA – známa výška 

2.2.3.   Metóda GNSS 

V dnešnej dobe jedna z najpoužívanejších meračských metód, ktorá je tiež vhodná 

na meranie DMT. 

Podľa [6] ide o diaľkomerný družicový systém, kde družice posielajú na Zem 

formou navigačnej správ údaje ako svoje označenie, čas vysielania signálu, polohu a iné. 

Prijímače umiestnené na Zemi musia prijať signál aspoň zo štyroch družíc, pretože je 

potrebné rátať s časovým oneskorením – ambiguitov. Z rozdielu časov medzi odoslaním 

signálu družicou a jeho prijatím na prijímači vieme určiť vzdialenosť, čo v kombinácií so 

známou polohou družice v danom čase vytvára guľové plochy, ktorých priesečníkom sú 
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súradnice prijímača. Vo všeobecnosti platí, že  s čím viac družíc máme signál, tým je 

väčšia presnosť v polohe, pretože ide o pretínanie z dĺžok. 

Najčastejšie používané metódy: 

 DGPS – pracuje na spôsobe, že jeden prijímač je umiestnený na známom bode, 

prijíma signály z družíc a na základe súradnicového rozdielu vypočíta korekcie, 

ktoré formou navigačnej správy vo formáte RTCM odošle pomocou rádiového 

spojenia GNSS prijímaču, ktorý meria na neznámom bode. Presnosť tejto metódy 

je postačujúca v oblasti GIS. [1] 

 Geodetické metódy spracovania dát – princíp je obdobný ako pri DGPS, len o čosi 

zložitejší, viac sa tu pracuje s údajmi rádiového signálu. Jedna meracia aparatúra 

GNSS je v teréne, zatiaľ čo druhá je umiestnená na známom bode – ako prijímače 

sú využívane siete referenčných staníc, Obe sú v spojení zvyčajne cez GSM 

modem v reálnom čase. V geodézií sa najčastejšie používa metóda RTK, prípadne 

rýchla statická metóda, viď tabuľka 1.[6] 

Metoda Presnosť Spracovanie 

1. Statická metóda  3 – 5 mm postprocessing 

2. Rychlá statická 
5 mm – 10 mm + 1 

ppm 
postprocessing 

3. Stop and go  
10 mm – 20 mm + 1 

ppm 
postprocessing 

4. Kinematická  20 mm – 30 mm postprocessing 

RTK – Real Time 25 mm – 50 mm ihneď 

Tab.1 : Prehľad najpoužívanejších metód GNSS [6] 
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2.2.4   Letecká fotogrametria 

Jednou z najrozšírenejších metód v oblasti modelovania terénu je letecká 

stereofotogrametria, ktorá mapuje terén celoplošne, zatiaľ čo jej sestra - pozemná 

fotogrametria je vhodnejšia skôr na zachycovanie objektov detailnejšieho 

lokálneho charakteru, prípadne sa dá efektívne využiť aj pri tvorbe digitálneho 

modelu lomu. 

Pri leteckej fotogrametrie sú meračské komory umiestnené v závese na 

palube lietadla. Komory sú vybavené veľmi kvalitnými objektívmi, s rôznou 

ohniskovou vzdialenosťou, bez optických chýb.  Pri fotografovaní územia sa 

nastavuje mierka snímku, ktorá ma veľmi dôležitý vplyv na jeho detailnosť, 

podrobnosť a presnosť. Záves odvádza dôležitú funkciu, pretože zabraňuje chveniu 

v lietadle počas  letu a zabezpečuje horizontálnu polohu komory.  

Meračské komory vyhotovujú dvojicu snímok (stereopár) z odlišného miesta. Je 

nastavená taká frekvencia fotenia, aby došlo k prekrytiu snímok minimálne zo 60-

tich %, čím si zaručíme istotu prekrytia snímok. Vďaka tomu  sme schopný 

vyhotoviť a zrekonštruovať tvar a 3D rozmer objektu. Pri pokrytí väčšieho územia 

sa snímkuje v rovnobežných radoch s 20% prekrytím. Situácia je znázornená na 

obrázku č.4. 

 

Obr. č.4. Prekryt snímok územia [1] 

Pri vyhodnocovaní dát v počítači sa využíva schopnosti stereoskopického 

vnímania človeka, keď snímky pozorujeme v polarizačných okuliaroch. Tieto okuliare 

zabezpečia, aby ľavé oko videlo len ľavý snímok, pravé oko pravý, čím nadobudneme 

pocit priestorového videnia, podobne ako v 3D kine. 
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Tvorba digitálneho modelu reliéfu  môže prebiehať manuálne v okuliaroch, ako aj 

za pomoci automatizovaného softvéru, ktorý na susedných snímkoch  rospozná identické 

body vďaka naprogramovanej korelácií obrazu a priamo DMR vytvorí. Tento softvér má 

však tiež zopár nedostatkov, a to :  

 Nevie robiť kostru terénu (hrany,chrbátnice,...) 

 Niekedy zostane bod na objekte ( strome, či dome) a softvér DMR zle zinterpoluje 

Nasledovné chyby treba manuálne odstrániť, každopádne efektivita, s akou vieme touto 

metódou DMR vytvoriť, je pre rozsiahle územie obrovská. [1] 

2.2.5 LIDAR 

LIDAR (Light Detection And Ranging) - laserového skenovania – jedná sa 

o relatívne mladú techniku, slúžiacu na zber 3D dát o javoch a objektoch na povrchu 

Zeme. Patrí medzi bezkontaktné metódy zberu dát, svoje uplatnenie našla najmä pri 

tvorbe digitálnych modelov terénu a povrchu, vizualizácií zložitých konštrukcií  stavieb, 

interiéru a iných odvetví. Výsledkom merania je mračno bodov, ktoré treba filtrovať. 

Laserové skenovanie sa dá rozdeliť do troch skupín podľa metódy zberu dát na: 

 Pozemné -  Terrestrial Laser Scanning (TLS) – aparatúra sa nachádza na statíve 

 Letecké - Airborne Laser Scanning (ALS) – aparatúra umiestnená na lietadle, 

helikoptére, drone...) 

 Satelitné – Satellite Laser Scanning (SLS – umiestnenie na satelitoch 

 Mobilné - Mobile Laser Scanning (MLS), - poslednou dobou veľmi obľúbené, 

aparatúra umiestnená na dopravnom prostriedku (auto) 

Podľa [8] je princíp LIDARU je v podstate jednoduchý, určovaná vzdialenosť, 

medzi prístrojom, ktorý generuje laserový paprsok a meraným objektom, je daná na 

základe merania času, ktorý je potrebný k návratu tohto paprsku po odraze od daného 

objektu. Vzdialenosť teda vypočítame podľa vzťahu : 

s = 
   

 
                                                                                              (1.08)                                                         

,kde c – rýchlosť svetla, t – celkový čas 
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Obecne sa využívajú dve možnosti určovania vzdialenosti a to : 

 Z meranie času t, ako je uvedené hore vyššie 

 Z meranie fázového posunu medzi vyslanou a prijatou vlnou (vyslaný lúč je 

modulovaný harmonickou vlnou) 

Na obrázku č.5 je zobrazené s akými vlnovými dĺžkami LIDAR pracuje. 

 

Obr. Č. 5: Vlnové dĺžky LIDARU [21] 

Letecké laserové skenovanie (LLS) 

Ako nosičom aparatúry býva väčšinou lietadlo, oproti leteckej fotogrametrií ma 

LLS výhodu vo veľkom počte nameraných bodov a tým môže dostatočne presne vystihnúť 

aj malé objekty, akými sú napríklad elektrické stožiare a podobne. 

Letecké skenovacie systémy sa podľa [9]skladajú z : 

 Laserovej jednotky – laserový diaľkomer tvorí laser, ktorý je buď v pulznom alebo 

kontinuálnom režime, generuje laserový paprsok. Podľa požadovaného výkonu a 

vlnovej dĺžky sa volí typ lasera. Pulzný laser generuje lúče o frekvencie až 250 

kHz,  pre LLS  sa najčastejšie používa paprsok o vlnovej dĺžky 1000 – 1500 nm, 

čo spadá do infračerveného spektra.  
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 Skenovacej jednotka –  má za úlohu smerovať laser a zaisťovať určitú šírku záberu 

skenovaného územia. Tvorí ju väčšinou rotujúce zrkadlo, či hranol, ktorý vychýli 

stopu lúča kolmo na smer letu. Určovanie smeru letu paprsku sa odmeria ako 

vnútorný uhol pootočenia skenovacej jednotky. Skenovacia jednotka v podstate 

rozptyľuje paprsok nad dané územie. 

 IMU – (Inertial measurement unit) – aby sme poznali presnú polohu meraného 

bodu na povrchu, musíme poznať súradnice snímača. IMU zaznamenáva údaje 

o orientácií  a rýchlosti lietadla (uhol priečneho a pozdĺžneho sklonu a rýchlosť 

letu ). Táto jednotka je zložená z gyroskopu a akcelometra, ktoré monitorujú 

zrýchlenie lietadla a jeho náklon. 

 GNSS – zaisťuje kontrolu správnosti IMU a aktualizuje polohu. 

 Pozemná GNSS – formou referenčných staníc, posielajú palubnej GNSS korekcie. 

 Presné hodiny 

Princíp merania pomocou LLS je na obrázku č.6. 

 

Obr. č. 6 : Princíp merania LLS 

Laserový lúč je pri prechode atmosférou na zemský povrch rôzne odrazený, či už 

priamo od povrchu, objektov na ňom, atď. Prístroje sú schopné vyhodnotiť poradie 

jednotlivých odrazov v rámci jedného paprsku. V prípade viacnásobného odrazu sú z toho 
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prvého získane informácií o objektoch a z toho posledného o teréne. Výsledkom je 3D 

mračno bodov, v ktorom sa vyskytujú chyby, či šum spôsobený napr. náhodnými odrazmi, 

vplyvom atmosféry a podobne. Mračno je potrebné spracovať (očistiť). Okrem súradníc 

dostávame informáciu aj o intenzite odrazu, na základe ktorej vieme určiť odrazivosť 

materiálu.  Situácia prvého a posledného odrazu je na obr. č. 7 

 

Obr. č.7 : Prvý a posledný odraz 

 

Detailnejším opisom tejto pomerne mladej a modernej technológie zberu dát,  ktorá vie 

veľmi rýchlo a účelne zamerať veľké územie, s pomerne dobroou presnosťou, rádovo na 

20 – 30 cm pri bežnom prelete 1500 m nad zemou, sa zaoberal Dolanský [8] vo svojich 

skriptách. Okrem iného v nich ponúka aj dôkladnú analýzu chýb tejto metódy s rozborom 

presnosti. V tabuľke č. 2 je vidieť výslednú tabuľku z tohto rozboru.
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Tab. č. 2 :  Súhrn chýb LLS [8] 
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2.3  Spracovanie dát  

Pri tvorbe digitálneho modelu povrchu terénu, hrá interpolácia významnú úlohu. 

Výsledkom zberu dát sú poväčšine body, ktoré tvoria singularitu. Cieľom interpolácie je 

teda vytvoriť spojitý model terénu, pomocou matematicky daných algoritmov, ktoré 

odhadujú najpravdepodobnejšiu výšku medzi týmito bodmi. Výber metódy interpolácie je 

taktiež veľmi dôležitý, závisí od nameraných dát, kde nie každý typ interpolácií je vhodný 

použiť, pretože generuje odlišné výsledky. V tejto kapitole sa budeme venovať 

najbežnejším interpretáciám povrchu a interpolačným technikám, ktoré k nim prislúchajú. 

Spôsoby interpretácia povrchu sa v zásade delia na modely : 

 vektorové - TIN  

 rastrové – raster 

2.3.1 TIN 

TIN (Triangulated irregular network) – vytvorenie nepravidelnej siete 

trojuholníkov zo známych bodov, kde každý trojuholník je definovanými hranami a hrana 

bodmi z ktorých vznikla, metóda triangulácie. Ideálom je, keď je sieť tvorená z čo najviac 

rovnostranných trojuholníkov a nie je závislá na orientácií dát a na voľbe počiatočného 

bodu. 

Typov triangulácií je mnoho, medzi  najrozšírenejšie patrí Delaunyho algoritmus 

tvorby trojuholníkov, ktorého princíp si opíšeme. Preloží sa kružnica medzi 3 body a ďalej 

sa zisťuje, či sa v kružnici nenachádza ďalší  bod. Ak nie, dané body sa spoja do 

trojuholníka, ak áno, vytvorí sa iná kru žnica. Princíp je uvedený na obrázku č.8. 
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Obr. č. 8: Delaunyho triangulácia [1] 

Výhoda TIN Modelu je v adaptabilite na vstupné dáta, vie lepšie vystihnúť členitý terén 

v rôznych úrovniach rozlíšenia. 

Naopak nevýhodou môže byť zlé pospájanie trojuholníkov. Tvorba TIN je náročná, je 

potrebná nutnosť kontroly, prípadne manuálnych zmien. Väčšina chýb sa dá odstrániť 

dodaním výškových bodov alebo líniami terénnej kostry. [1] 

2.3.2 Raster 

Základným prvkom rastra je bunka (pixel), ktorý vzniká ich spojením do 

mozaiky. Každá bunka nesie hodnotu odpovedajúcu javu ,ktorý reprezentujú. Bunky 

mávajú najčastejšie tvaru štvorca, čo predstavuje štvorcovú sieť – štvorcový raster, 

prípadne môžu mať aj iný tvar. Všetky tieto bunky majú jasne definovanú topológiu, takže 

vieme presne určiť, ktoré bunky spolu susedia. Každý raster ma danú svoju veľkosť 

(rozlíšenie), ktorá udáva, aké veľké územie zobrazuje. Obecne reprezentuje spojitý terén 

nad oblasťou, ktorá je definovaná. 

Nevýhodou je, že pri zobrazovaní územia s výraznou členitosťou terénu, môže pomocou 

pravidelného rastra dochádzať k podhodnoteniu alebo nadhodnoteniu územia. Je to dané 

pevnou veľkosťou bunky. [1] 
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Medzi rastrové interpolačné metódy, použité v mojej práci patria :: 

 IDW (inverzná vážená vzdialenosť) – dochádza k naplneniu rastrovej 

matice interpolovanými hodnotami z množiny bodov, ktoré sú 

nerovnomerne rozložené. Za použitia numerickej aproximácie (vážený 

priemer).  Hodnota interpolovanej bunky je určovaná z hodnôt a 

vzdialeností od  meraných bodov. Jedná sa o aproximáciu zložitejších 

povrchov, priestorový vplyv akýchkoľvek chýb je obmedzený a generuje 

povrch zo vstupných bodov. Princíp tejto metódy je uvedený na obrázku 

č.9. [8] 

 

Obr.9: Princíp výpočtu IDW [1] 

 Kriging – jedná sa o zložitý proces priestorovej geoštatistiky, ktorý 

generuje povrch z rozptýlenej množiny bodov, obsahujúcich informáciu o 

výške.  

 Spline – interpolácia pomocou krivky, ktorá vytvára povrch s minimálnou 

krivosťou a čo najpresnejšie prechádza cez vstupné hodnoty. Funkcia 

generuje vizuálne hladké a zaoblené povrchy, vyhladením sa vieme zbaviť 

drobných morfologických útvarov, prípadne chýb pri zachovaní hlavnej 

krivosti povrchu. [1] 
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2.4    Vizualizácia 

Vizualizácia je dôležitým krokom v tvorbe digitálneho modelu, môže slúžiť aj na 

odhalenie chýb modelu /vstupných dát, chyby interpolácie a podobne. Výsledný produkt 

po vizualizácií by mal prehľadne, názorne a reprezentatívne podávať informáciu 

o výsledku, ktorý znázorňuje. 

3.  ZABAGED 

3.1 Charakteristika 

Jedná sa o Základnú bázu geografických dát (ZABAGED) Českej republiky, 

spadajúcu pod kompetenciou Zeměměřického úradu (ZÚ). Ide o komplexný geografický 

model Českej republiky, ktorý má charakter geografického informačného systému. Je 

zdrojom pre tvorbu základných máp Českej republiky mierok 1:10 000 až 1:100 000 

a taktiež z nej čerpá informácie dátová služba Inspire. [5] 

ZABAGED sa skladá z dvoch zložiek [5] : 

 Polohopisná – obsahuje  dvojrozmernú zložku priestorovej grafiky a popisné 

informácie o sídlach, vodstvu, inžinierskych sieťach,  komunikáciách,  územných 

jednotkách a chránených územiach,  vegetácií,  povrchu a terénnom reliéfe. 

Súčasťou sú aj informácie o geodetických bodoch na území ČR. V súčte táto 

databáza obsahuje 119 typov objektov vedených formou atribútu, ktoré sú 

publikované v Katalógu objektov ZABAGED. 

 Výškopisná – ZÚ poskytuje dátové sady, rôznej podrobnosti a presnosti, 

vystihujúce terén reliéfu, respektíve jeho povrch (vrátane vegetácie, zástavby,...) 

územia ČR. Konkrétne výškopísne produkty (dátové sady), ktoré ZÚ v rámci 

ZABAGED poskytuje, môžete spolu s charakteristikou vidieť na obrázku. č. 10. 
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Obr.č. 10: Charakteristika produktov ZABAGED [21] 

3.2 História DMR 

Ako píše pán Šima vo svojej publikácií [6], prvé myšlienky vytvorenia vytvorenia 

digitálnej geografickej databázy, po vzore európskych vyspelých krajín, prišli na prelome 

roku 1991 pre potreby orgánov štátnej správy a územnej samosprávy, ako aj k realizácií 

zásadných opatrení pre modernizáciu tvorby a vedeniu štátnych mapových diel stredných 

mierok. Celý cyklus tvorby ZABAGED prebiehal v niekoľkých etapách, pričom sa 

vychádzalo z rasterizácie a vektorizácie dovtedy najpodrobnejšej mapy, ktorou bola 

aktualizovaná Základná mapa ČR 1:10 000.  

Čo sa týka digitálneho modelu reliéfu, bol vytváraný v druhej polovici 90-tych 

rokov. Vznikal metódou vektorizácie vrstevníc na tiskovom  podklade výškopisu ZM 10, 

čo nebolo vôbec ideálne. Podklad neobsahoval terénne hrany, na niektorých miestach 

chýbali vrstevnice, prípadne ich riedka sieť špeciálne pri údolných nivách a vodných 

tokoch spôsobovala značné skreslenie daného územia. Výsledným produktom bol DMR 

ZABAGED – výškopis vrstevnice. K oprave prišlo až medzi rokmi 2005 – 2008 

príchodom fotogrametrických metód, ktorými sa snažili dané nedostatky odstrániť,  

Technologické novinky daného obdobia vyvrcholili tvorbou modelu s názvom 

DMR ZABAGED – výškopis grid. Jedná sa o odvodený model z jeho predchodcu, 

doplnený o sieť bodov s rozlišením 10x10 m. Vytvorili ho pomocou leteckej 
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stereofotogrametrie z meračských snímkov,  hlavne pre účely počítačových aplikácií, 

presnosť výškového modelu ČR sa však nezvýšila. 

V rokoch 2006 – 2008 prebehla analýza aktuálneho stavu výškopisu a bolo 

zhodnotené, že daný stav nespĺňa požiadavky štátnej správy a samosprávy, čo podnietilo 

vznik Projektu nového výškopisného mapovania. 
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4 Projekt nového výškopisného mapovania Českej 

republiky 

Ako bolo povedané v predošlej kapitole 3.2. súčasný stav výškopisu už nebol 

postačujúci. Písal sa rok 2009, kedy sa spojili tri rezorty – ČÚZK, MO a MZE s jediným 

cieľom, a to novou realizáciou výškopisu ČR. Dotyčný sa zhodli, že najvyhovujúcejšia 

metóda zberu dát pre generalizáciu nového digitálneho modelu terénu bude letecké 

laserové skenovanie (LLS), výsledkom nového mapovania boli sú produkty DMR 4G, 

DMR 5G a DMP 1G. [7] 

4.1    Zber dát 

Pri vypracovaní koncepcie tohto projektu bolo územie ČR rozdelené do troch 

skenovacích pásiem. Podľa obrázka č.11 vidíte priamo rozdelenia a rok skenovanie daného 

pásma. 

Obr. 

č.11: Rozdelenie územia ČR do pásiem [7] 

Voľba letových dráh pre LLS bola volená z náveznosťou na súradnicové systémy 

UTM / WGS 84, pásmo 33. 

Zber dát  pre tvorbu modelov bol realizovaný metódou  technológia LiteMapper 

6800 od firmy IGI mbH. Nosičom zariadenia, ktoré sa skladá z leteckého laserového 

skeneru RIEGL LMS – Q680 a aparatúry GNSS/IMU, je špeciálne upravený letúň MO 
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typu L 410 FG, ktorý môžete vidieť na obrázku č. 12, technické parametre zariadenia sú 

uvedené v tabuľke  č. 3. 

 

Obr. č. 12 Letúň vybavený technológiou LiteMapper 6800 [3] 

Tab. 3 : Technické parametre technológie LiteMapper 6800  [4] 
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4.2 Plánovanie a realizácia letu 

Pásma boli rozdelené do náletových blokov o dĺžky 20- 30 km a šírky 10 km. 

Orientácia blokov bola zvolená v smere východ – západ, pričom rozdelenie do blokov sa 

určovalo z výškovej členitosti georeliéfu. Keď to letové podmienky umožňovali, boli 

náletové bloky spojované do dvojblokov, čím sa vytvorili bloky dlhé 60 km. Nálety na 

každý blok sa uskutočňovali v dvoch intervaloch, a to v počas odmäkku do 30.4. a od 1.5., 

kedy nastáva obdobie vegetácie. V letnom období sa skenovalo z nižších výšok a za 

zníženej frekvencie laserového pulzu, čo dopomáhalo k zvýšeniu prieniku paprsku cez 

bujnú vegetáciu. 

 V tabuľke 4 sú uvedené charakteristiky projektu, taktiež z nej vidieť, že boli 

naplánované dve priečne letové osy, ktoré mali slúžiť k spoľahlivejšiemu vyrovnaniu 

a georeferencovaniu meračských pásov. Nakoniec ale boli vypustené, pretože aparatúry 

GNSS a IMU pracovali bezchybne a tým pádom sa mohol ušetriť letový čas.[7] 

 

Parameter 
Jarné 

obdobie 
Vegetačne obdobie 

Stredná výška letu nad 

terénom 
1400 m 1200 m 

Počet pozdĺžnych osí 12 14 

Vzdialenosť pozdĺžnych osí 830 715 m 

Počet priečnych osí 2 2 

Priečny prekryt pásov 50% 50% 

Frekvencia laserového pulzu 120kHZ 80 kHz 

Tab.4: Parametre skenovania. [7] 

Počas zberu dát boli používané všetky letiská spravované armádou ČR, civilné 

letiská boli využívané len veľmi výnimočne. Počas najnáročnejších dní sa robili nálety 9 

hodín denne v báze 3x3, pričom sa naskenovalo až 1200 km2 denne. V tabuľke 5 môžete 

vidieť štatistiky z tohto  obdobia. 
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Parameter Hodnota 

Naskenované územie 78 836 km2 

Letové hodiny 975 

Hodiny skenovania 657 

Počet vzletov 333 

Počet meračských pásov 3472 

Približný počet meraných 

bodov 
110 mld* 

 

*  vrátane chybných odrazov (zablúdené paprsky a odrazy od oblačnosti ) 

Tab.5: Prehľad letov [7] 

4.3 Spracovanie dát 

 Predspracovanie dát 

Z GNSS a IMU boli po skončení meračských prác stiahnuté dáta a prevezené na 

pracovisko zememeračského odboru do Pardubíc. Spresnila sa poloha lietadla z palubnej 

GNSS diferenciálnou opravou za pomoci dát zo siete CZEPOS. Spresnená trajektória 

registrovaná s frekvenciou 2HZ bola interpolovaná  zahustená na frekvenciu 400 Hz (IMU) 

a následne doplnená o uhly vonkajšej orientácie (ω, φ, κ).. Zo skeneru sa vygenerovalo 

mračno bodov v súradnicovom systéme skeneru, ktoré bolo následne georeferencované do 

WGS 84/ UTM z trajektórie letu. Metódou meračských pásov sa odstránili prebytočné 

chyby v orientácií. Meračské pásy boli vzápätí rozrezané a uložené do databázy. Dáta boli 

pre ďaľšie spracovanie rozrezané do pravidelných oblastí.2 x 2 km. [7] 

 Automatická filtrácia  

Je potrebné rozdeliť mračná bodov na dáta, ktoré ležia na zemskom povrchu a na objekty, 

ktoré sa nachádzajú nad ním. Technická univerzita vo Viedni vyvinula program SCOP++, 

ktorý slúži na automatizovanú robustnú filtráciu dát. Algoritmus funguje  iteratívne, 

v pravidelnej mriežke je vybratý najnižší bod. Z takýchto bodov je interpolovaný digitálny 

model, následne sú pomocou váh vyhodnotené body, ktoré sa nachádzajú privysoko nad 

terénom – je im priradená  nulová váha a sú z výpočtu vylúčené. [7] 

 Ručná editácia 

Algoritmus automatickej filtrácie je obdivuhodný, ale nie dokonalý. Ukázali sa problémy 

v intraviláne (miesta s hustou zástavbou), pri skalnatých a zalesnených plochách. Ďaľším  
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problémom sa ukázali polia pokryté vegetáciou (obilniny,...) namerané v letnom období. 

Kontrolou a editáciou sa zaoberajú vyškolené pracovníčky zememeračského odboru. Pri 

práci používajú DT Master, v ktorom okrem prehliadania výškopisu v 3D vizualizácií 

môžu pretrieďovať jednotlivé body do správnych kategórií. Cieľ zostáva rovnaký ako pri 

robustnej filtrácií, roztriediť body, ktoré dopadli na zemský povrch a ktoré nie. [7] 

4.4 Digitálny model reliéfu 4G (DMR 4G)  

Cieľom bolo vytvoriť model výškopisu, ktorý by spĺňal požiadavky pre tvorbu 

Ortofoto ČR, kde by slúžil ako podklad pre ortogonalizáciu leteckých snímkov, Bol 

vytvorený z dát po automatickej robustnej filtrácií. Z dát, o ktorých tento algoritmus 

rozhodol, že prislúchajú zemskému povrchu, bol vybraná najnižší bod v pravidelnom gride 

5 x 5 m. Táto sieť však ešte obsahuje body, ktoré sú nesprávne klasifikované a treba ich 

ručne odstrániť. Následne vytvorený digitálny model z vybranej výškopisnej množiny 

bodov nepravidelne rozmiestnených, ktorý je  lineárnou predikciou interpolovaný 

v pravidelnej mriežke 5 x 5 m. Interpolácia sa robila zvlášť pre WGS 84/UTM a SJTSK. 

[7] 

 

 

4.5 Digitálny model reliéfu 5G (DMR 5G) 

DMR 5G predstavuje zobrazenie zemského povrchu, ktorý je prirodzený alebo 

ľudskou činnosťou upravený. Je tvorený  nepravidelnou trojuholníkovou sieťou /TIN) vo 

forme výšok v diskrétnych bodoch o súradniciach X, Y, H, kde je vo forme Bpv s úplnou 

strednou chybou výšky 0,3 m v zalesnenom a 0,18 m v odkrytom teréne. 

Je určený k analýzam terénu lokálneho charakteru a rozsahu, napr. pri plánovaní a 

projektovaní vodohospodárskych, dopravných a pozemných stavieb, pri projektovaní 

pozemných úprav a k iným účelom. Taktiež je základom pre tvorbu vrstevníc pre mapy 

veľkých mierok a počítačovej vizualizácie s vysokou úrovňou podrobnosti. [10] 

Podľa [7] je DMR 5G  po robustnej filtrácií a manuálnej kontrole odvodený 

v troch krokoch vyhladzovania a to : 
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 V pravidelnej mriežke 1 x 1 m je vybratý najnižší bod, čím sa v miestach styku 

niekoľkých blokov redukuje počet bodov a je odstránený zbytkový šum 

vyrovnaním meračských pásov. 

 Redukcia lokálnych nerovností (napr. ornice), čím sa model vyhladí – úprava výšky 

pôvodných bodov max o 5 cm. 

 Redukcia pôvodného mračna bodov pri dodržaní strednej výškovej chyby. 

4.6 Digitálny model povrchu 1G (DMP 1G) 

DMP 1G  predstavuje zobrazenie územia aj s objektmi, ktoré sa na ňom 

vyskytujú, to znamená stavby a vegetácia. Je tvorený nepravidelnou trojuholníkovou 

sieťou výškových bodov (TIN) s úplnou strednou chybou 0,7 m pre objekty presne 

neohraničené ( zalesnené územia a ďaľšie prvky vegetácie) a 0,4 m pre presne vymedzené 

objekty (budovy). Mimo tieto objekty má presnosť modelu DMR 5G. Slúži k taktiež 

k analýzam výškových pomerov, k vizualizácií krajiny, analýzam viditeľnosti, 

modelovaniu šírenia rádiových vĺn, v leteckých simulátoroch a podobne. [11] 

Treba však poznamenať, že podľa [12] ide pri budovách o presnosť 0,40 m 

prevažne na strechách budov a presnosť 0,7 m pri lesoch sa vzťahuje ku korunám stromov. 

Ide o presnosť vypočítanú ako 2,5 násobok z absolútnych stredných chýb DMR 5G. 

Podľa [7] je DMP 1G  odvodený z DMR 5G, ku ktorému boli doplnené objekty 

nad zemským povrchom. V intraviláne sú automatickou filtráciou pridané body, 

vyhodnotené ako budovy a to len v miestach, kde sa dáta z LLS zhodujú s obrysmi budov 

z katastrálnej mapy. Čo sa týka vegetácie, boli pridané body, nachádzajúce sa nad 

zemským povrchom s minimálnou rozlohou 25 m
2
. 

 

 

 

 



 
 

26 
2018 

4.7 RMSE a systematická chyba 

RMSE (Root Mean Square Error) – stredná kvadratická chyba,  ktorá je 

základným štatistickým parametrom pre určenie presnosti DMR. Deklarované presnosti 

DMR 5G a DMR 1G sú vyvodené z tejto chyby a podľa technických správ z týchto 

modelov [12, 19] platí  : 

Úplná stredná kvadratická chyba : 

         

, kde ΔH = H5G - HGEO 

HGEO – výška geodeticky zameraného bodu 

H5G – interpolovaná výška z DMR 5G, odpovedajúca polohe zameraného bodu. Použitá 

bola bilineárna interpolácia  v trojuholníkovej sieti, vytvorená pomocou Delaunayho 

triangulácia. 

n – počet geodeticky zameraných bodov 

Ďalším parametrom, posudzujúcim presnosť DMR, je v technickým správach 

systematická chyba, ktorá sa vypočíta podľa vzorca : 

  

, kde pre ΔH a n platí to isté, ako vzorci (1,09). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1.09) 

(1.10) 
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5. Vlastné zameranie  

Ako som spomínal v úvode, cieľom práce bolo na mnou zmapovanom území, 

posúdiť deklarovanú presnosť zo stránok ČUZK o digitálnych modeloch DMR 5G, resp. 

DMP 1G, vzniknutých v rámci Projektu tvorby nového výškopisu Českej repupliky 

v období rokov 2009 – 2013 metódou leteckého laserového skenovania. Konkrétne sa 

jedná o overenie  presnosti absolútnej strednej chyby 0,18 m v odkrytom teréne, 0,30 m 

v zalesnenom teréne pre DMR 5G podľa [10] a 0,40 m pre budovy (resp. strechy budov) 

pre DMP 1G podľa [11]. 

5.1 Výber lokality, rekognoskácia terénu a žiadosť o podklady 

Pre možné posúdenie deklarovaných presností digitálnych modelov, bolo 

potrebné nájsť vhodné územie, ktoré by spĺňalo parametre zalesnený terén, odkrytý terén, 

budova, Ďalšou podmienkou bola blízkosť od Vysokej školy bánskej, odkiaľ som mal 

zapožičané prístrojové vybavenie a v neposlednom rade, čo najkratšia vzdialenosť k bodu 

Štátnej nivelačnej siete. 

Na základe daných podmienok mi pre moje účely najviac vyhovoval priamo areál 

vysokej školy, nachádzajúci sa v katastrálnom území Poruba (okres Ostrava – mésto), 

konkrétne časť nachádzajúca sa medzi cestami Opavská a 17. listopadu v okrese Ostrava. 

Danú lokalitu je vidieť na obrázku č. 13. 

 

Obr.č. 13: Lokalita územia 
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Rekognoskácia terénu 

Jedná sa o územie plochy 8250 m
2
, mierne svahovitého terénu, bez výraznejších 

terénnych hrán s výnimkou rigolu, ktorý sa nachádza pozdĺž cesty Opavská. Na území sa 

nachádza trvalý trávnatý porast a pás hustého listnatého lesa, obrasteného krovinami., 

rozlohy 3555 m
2
 . Odkrytý trávnatý porast a les sú navzájom oddelené asfaltovým 

chodníkom. 

Ako budova bola zvolená blízka tenisová hala, so šikmou strechou s minimálnym 

previsom, tvoriaca v pôdoryse mnohouholník. K hlavnej budove je pristavaná prístavba 

s plochou strechou. Budovu a dané územie môžete vidieť na obrázku 14 resp. 15. 

 

Obr. č. 14: Budova – športová hala 
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Obr. č. 15: Odkrytý terén s lesným porastom 

Žiadosť o podklady 

Po výbere záujmového územia mi už nič nebránilo v tom, aby som si na stránkach  

ČUZK požiadal o potrebné dáta na vyhotovenie digitálneho modelu z DMR 5G resp. DMP 

1G. Dáta mi boli poskytnuté Zeměměřickým úradem sídliacim v Prahe, ktorý ich spravuje. 

Najmenšia vydávacia jednotka, o ktorú sa dá požiadať,  je mapový list Štátnej mapy 

odvodenej mierky 1:5000 (ŠMO 5), rozmeru 2,5 km x 2 km. V mojom prípade sa jednalo 

o mapový list Bílovec 1-0. Výdajným formátom je súbor txt, ktorý obsahuje súradnice Y, 

X, H v súradnicovom systéme S-JTSK, resp. Balt po vyrovnaní (Bpv). Ukážka z výrezu 

mračna bodov DMR 5G a DMP 1G je na obrázku č.16. 



 
 

30 
2018 

 

Obr. č. 16: Mračno bodov z DMR 5G a DMP 1G 

 

5.2 Zameranie lokality a posúdenie presnosti merania 

Po dôkladnej rekognoskácií terénu nasledovala tvorba meračskej siete, ktorej 

body boli dočasne stabilizované klincami na asfaltovom povrchu. Body boli očíslované  od 

4001 do 4007, slúžiac ako stanoviská a orientácie. Pre pripojenia sa do systému JTSK bola 

ich poloha určená pomocou GNSS metódou RTK, konkrétne prístrojom Leica GPS 1200+, 

s kontrolným, nezávislým meraním po hodine, výsledné hodnoty boli spriemerované. Než 

som sa však uchýlil k tomuto postupu, ako prvé som si skontroloval na stránkach ČUZK, 

či sa v blízkosti nachádzajú body štátnej geodetickej siete. Obrázok č. 17 ukazuje, že 

v blízkosti športovej haly sú dva trigonometrické body, čo by výrazne zvýšilo presnosť 

merania a aparatúra GPS by  nebola potrebná. 
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Obr. č. 17:  Bodové pole  [13] 

Dané body pri rekognoskácií terénu neboli nájdené a preto bol hore uvedený 

postup zvolený. Stredná horizontálna chyba Leicy GPS 1200 + je podľa [14] 10 mm + 1 

ppm a stredná vertikálna chyba 20 mm + 1 mm, čo prakticky činí polohovú odchýlku 

mpXY= 2 cm a mpH = 4cm. Čo sa týka polohovej odchýlky, nie je tak podstatná ako 

výšková, pretože RMSE sa ráta z rozdielu nameraných dát k interpolovanej oblasti 

vytvoreného modelu. 

 Aj Mikita [15] vo svojej práci píše, že rozdiely medzi interpolovaným modelom 

vytvoreným z dát LLS a hodnotami tachymetrického merania, môžu byť ovplyvnené 

meraním výšky na bodoch meračskej siete aparatúrou GNSS.  Preto boli výšky na daných 

bodoch spresnené obojsmernou geometrickou niveláciou zo stredu.. Ako východískový 

bod bol zvolený bod Českej štátnej nivelačnej siete II. rádu, Gce 20.1.1, stabilizovaný 

čapom na bočnej stene budovy s kontrolou na bode Gce 19.1. Výsledná odchýlka 

nivelačného ťahu Δh = 2,8 mm neprekročila maximálnu dovolenú Δhmax určenú pre 

potreby technickej nivelácie zvýšenej presnosti, podľa vzťahu [5] : 

Δhmax = 0,67 . 20  .                                                                                                   (1.11) 

kde R je dĺžka niveačného ťahu. 
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 Zápisník s výpočtom je uvedený v prílohe č. 2, spracovanej v programe Kokeš. 

Na meranie bol použitý nivelačný prístroj Leica DNA 03, ktorého parameter sú uvedené v 

tabuľke  č. 6. 

DNA0
3 

Presnosť TN 
(lata na 

tech.niveláciu

) 

Presnosť 
VPN 

(invarov

é laty) 

Zväčšeni
e 

Dosah TN 
(lata na 

tech.niveláciu

) 

Dosah 
VPN 

(invarov

é laty) 

Odčítani
e laty 

Kompenzáto
r (rozsah / 
citlivosť) 

± 1,0 mm ± 0,3 mm 24 x 1,8m až 110m 1,8m až 
60m 

0,01 mm ± 10´ / 0,3´´ 

Tab. č.  6: Parametre nivelačného prístroja Leica DNA 03 [16] 

  Namerané hodnoty bodov meračskej siete, ako aj porovnanie  výšky bodov, 

určené pomocou GNSS a niveláciou sú uvedené v tabuľke č.7 

GNSS NIVELÁCIA   

č. bodu Y [m] X  [m] Z  [m] Z1  [m] rozdiel  [m] 

4001 479014,104 1100908,473 261,705 261,707 0,002 

4002 479085,562 1100873,275 264,760 264,787 0,027 

4003 479121,634 1100870,974 265,755 265,774 0,019 

4004 479172,217 1100843,340 267,138 267,163 0,025 

4005 479214,298 1100891,185 267,638 267,659 0,021 

4006 479311,165 1100878,256 268,741 268,746 0,005 

4007 479274,058 1100805,082 267,441 267,439 -0,002 
 

Tab. Č. 7 : Šúradnice bodov meračskej siete 

Po stanovení polohy a výšky bodov 4001 – 4007, boli univerzálnou meračskou 

stanicou TCRP 1201+ zamerané podrobné body, slúžiace na tvorbu 3D modelov. Body 

boli merané využitím polárnej metódy s trigonometríckým určením výšok v celkovom 

počte 255. Na tvorbu digitálneho modelu reliéfu bolo zameraných 227 bodov a približnom 

rozostupe 5m v závislosti od terénu, s využitím funkcie ATR (automatic target 

recognition). Táto funkcia umožňuje rýchlejšie a presnejšie meranie, kde si UMS sama 

docieľuje na stred odrazového hranolu pomocou CCD kamery. Pri meraní budovy bolo 

nameraných 28 bodov, z toho dva boli zamerané ako identické body z rôznych stanovísk, 

slúžiace na kontrolu merania. Merané boli lomové body budovy v rámci 3D, nebol 

zameraný prestrešok, pretože sa nepravidelne menil a v priemere dosahoval hodnoty 15 

cm, čo je pre daný účel zanedbateľný údaj. Využívané bolo najme funkcie bezhranolového 

merania. 
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Parametre prístroja je možné vidieť v tabuľke  č. 8. 

 

Tab.č.. 8: Parametre prístroja Leica TCRP 1201+ [17] 

 Zápisník z merania, ako aj samotný výpočet bol prevádzaný v programe Groma, 

uvedený v prílohe č.3.  
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Celková polohová presnosť podrobných bodov je daná  presnosťou určujúcich 

bodov (bodov meračskej siete) a presnosťou polárnej metódy . 

Presnosť určenia súradnicovej chyby meraného bodu P je podľa [18] daná 

vzťahom : 

    
     

     
 

 
  

 

 
               

  
    

    

  
                                           (1,12) 

, kde je    

            XY  stredná súradnicová  odchýlka bodu meračskej siete  

             (za předpokladu, že stredné  chyby meračskej siete sú si rovné) 

 d vzdialenosť k bodu P 

 d smerodajná odchýlka vzdialenosti bodu P  

 s vzdialenosť k orientačnému bodu 

 φ meraný vodorovný uhol 

 φc  smerodajná odchýlka meraného meru 

   hodnota radiánu v gonoch (1 rad = 63662 mgon). 

Po dosadení hodnoty dĺžky pre najvzdialenejší bod od stanoviska a pre bod 

s najhorším uhlom ( najväčšia hodnota uhlu od orientácií, daná priebehom funkcie kosínus) 

do vzorca, podľa prílohy č.3, dostávame celkovú maximálnu súradnicovú chybu σxymax1 ≤ 

1,6 cm pre body merané s cielením na hranol (pri tvorbe DMR) a σxymax2 ≤ 1,6 cm pre 

body merané bezhranolovo (pri budove). Obe hodnoty vyšli po zaokrúhlení na mm 

rovnako, takže celková maximálna súradnicová chyba v polohe meraných bodov je 

σxymax≤ 1,6 cm. 

Pre stanovenie strednej chyby vo výške určovaných bodov budeme opäť 

vychádzať z [18], ktorá je daná vzťahom : 

   
      

     
     

  
             

 

           
                                                      (1,13)             

,kde je  

 σHA    smerodajná odchýlka výšky bodu A (bod meračskej siete) 

 σvp smerodajná odchýlka výšky přístroje, 

 σvc smerodajná odchýlka výšky cíle, 

 σξ smerodajná odchýlka zenitového úhlu, 

 σd smerodajná odchýlka šikmé délky, 

 ξ zenitový uhol, 

 ds šikmá dĺžka zámery, 
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Presnosť výšky bodu meračskej siete σHA vyrátame z nivelácie podľa [18] vzťahom : 

σHA
2
 = σHGce20.1.1

2
 + ( 

 

 

 
)                                                                                                 (1,14)             

,kde je : 

 σHGce20.1.1     presnosť výšky bodu, z ktorého začínal nivelačný ťah  

 p                 rozdiel medzi meraním tam a späť 

Ak stanovíme chybu z určenia výšky cieľa a výšky prístroja ako 1 mm a  počiatočný bod  

nivelácie budeme považovať za bezchybný,  pre najhorší zenitový uhol ξ a najdlhšiu šikmú 

dĺžku ds  dostávame celkovú strednú chybu určenia výšky  σHmax1 ≤ 2,2 mm pre body 

merané s cielením na hranol (pri tvorbe DMR) a σHmax2 ≤ 3,2 mm pre body merané 

bezhranolovo (pri budove). 

5.3 Tvorba a analýza digitálnych modelov reliéfu a povrchu 

Cieľom je posúdiť deklarovanú presnosť´výšky 0,18 m v odkrytom teréne a 0,30 

m v zalesnenom, stanovenú pre DMR 5G a 0,40 m pre DMP 1G v rámci kategórie budovy. 

Deklarované presnosti výšok sú uvedené v technických správach Projektu nového 

výškového mapovania ČR [19] a [12]. V rámci stránok ČUZK. je nutné  podotknúť, že 

overovaná presnosť 0,40m pri DMP 1G  sa vzťahuje k strešným konšrukciám a 

mostovkám. 

5.3.1 Vytvorenie modelu terénu z dát DMR 5G a tachymetrie 

Po zameraní lokality, bol zápisník z merania načítaný v programe Groma 8, 

v ktorom boli súradnice podrobných bodov vypočítané z nameraných údajov  polárnou 

metódou dávkou. Následne boli body exportované do prostredia Microstation v8i. Do toho 

istého programu sme načítali aj súradnice z leteckého laserového skenovania, poskytnuté 

už spomínaným Zeměměřickým úřadem, ktoré slúžili na tvorbu a analýzu DMR 5G. Než 

sa však tak učinilo, poskytnutý súbor bol príliš objemný a mračno bodov bolo potrebné 

orezať podľa zameraného územia. Na podklade ortofoto mapy,  obrázok číslo 18, je vidieť 

rozloženie  bodov meraných tachymetricky a bodov orezaného mračna z lidaru. 
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Obr. č. 18: Rozloženie tachymetrických bodov a bodov DMR 5G 

Z obrázka č. 19 je zrejmé,  že pri orezávaní mračna bodov, boli ponechané aj 

body, ktoré priamo neležia v obvode mapovaného územia, stanoveného tachymetrickým 

meraním. Bolo tak učinené z dôvodu, aby pri porovnávaní modelov nedošlo k skresleniu 

výšok pravé v okolí obvodu, pri tvorbe TIN modelu, v dôsledku nepravidelnosti bodov 

z LSS. 

Pre názornosť som taktiež vyrátal hustotu bodov na m
2 

 v obvode mapovaného 

územia z obidvoch meraní. Dané hodnoty sú uvedené v tabuľke č.9. 

  Plocha (m
2
) 

počet meraných bodov Hustora bodov na 1 m
2 

Tachymetria LIDAR Tachymetria LIDAR 

Celkove územie 8250 231 2320 0,03 0,28 

les 3555 83 588 0,02 0,17 

odkrytá plocha 4695 148 1732 0,03 0,37 

Tab. č. 9: : Porovnanie hustoty nameraných bodov z tachymetrie a LLS. 
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5.3.2 Porovnanie modelov terénu formou vizualizácie 

Prvotné porovnanie kvality modelov generovaných z bodov tachymetrického a 

lidarového merania bolo robené na základe ich vizualizácie a následného rozdielového 

modelu. Interpolačným nástrojom pre tvorbu DMR, bol pre obidva modely zvolená  

bilineárna interpolácia na základe vytvorenia TIN siete pomocou Delaunayho triangulácie,  

ktorá podľa technickej správy [19]  bola použitá pre tvorbu DMR 5G.  Sieť pre obidva 

modely bola vytvorená v prostredí MS v8i, nástrojom ,,vytvoriť sieť z bodov´´. 

Vizualizácia bola robená nástrojom rendering vo forme hypsometrie. Vizualizácia DMR z 

tachymetrického merania odhalila chybu v spojení nepravidelnej, trojuholníkovej siete v 

oblasti rigolu, kde bolo potrebné namerané terénne hrany ručne pospájať.  Následne boli 

obidva modely preložené cez seba, čo je vidieť na obrázku č. 19. 

 

Obr. č. 19: Vizuálne porovnanie modelov 

V prvom prípade na obr. č. 20 vľavo, bol vytvorený model DMR 5G zvýraznený 

jednofarebne na fialovo a u modelu vytvoreného z bodov tachymetrie bola ponechaná 

farebná hypsometria, v prípade druhom bol  postup zvolený opačne, čo vyplýva z modelu 

napravo. Z obrázka č.20 je zrejmé, že DMR 5G sa na väčšine mapovaného územia 

nachádza nad  modelom vytvoreným z tachymetrického merania. Dané modely nám však 

poskytujú  iba kvalitatívnu charakteristiku bez kvantitatívneho rozmeru. 
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Aby bolo  porovnávanie v rámci zvizualizovaných modelov komlexnejšie, bolo 

potrebné z týchto modelov vyhotoviť rozdielový model, z ktorého je jasne dané,  aký 

výškový  rozdiel nastáva na danom území, v rámci zvoleného intervalu.  Tento rozdielový 

model bol vytvorený v programe Atlas DMT. Po načítaní súradníc z oboch dátových sád, 

boli generované obidva DMT a následné od seba odčítané. Ako hlavný sa použil  model 

z tachymetrického merania, od ktorého bol odčítaný DMR 5G. Výsledný rozdielový model 

je znázornený na obrázku č. 20. 

 

Obr. č. 20: Rozdielový model 

Rozdielový model  hovorí,  aký vertikálny posun v daných oblastiach nastáva u modelu 

z tachymetrie voči DMR 5G. Tento vertikálny posun je charakterizovaný rozdielovou 

hypsometriou,  kde sú jednotlivé výškové odchýlky medzi modelmi zatriedené  do šiestich 

intervalov,  ktorých krajná hodnota je volená podľa deklarovanej odchýlky DMR 5G 

modelu  0,18 m v odkrytom teréne a 0,30 m v lese.  Z obrázku č.21 jasne plynie, že väčšina 

územia modelu, vytvoreného z tachymetrie, leží   pod DMR 5G v intervale do 18cm. 

Z tohto faktu sa dá usúdiť, že paprsky z LLS jednoducho neprenikli až na samotný terén 

a boli odrazené od  prevažne trávnatého porastu.. K výraznejším odchýlkam nad 18 cm  

pre odkrytú plochu dochádza podľa obrázka v oblasti rigolu. V skoro celej zalesnenej 

ploche sa pohybujeme  v rozmedzí do 0,3 m. 
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5.3.3 Porovnanie presnosti DMR  z hľadiska RMSE  

Porovnanie modelov podľa štatistických parametrov nám dáva ucelenejšiu 

predstavu o presnosti týchto modelov, ako aj použitej interpolačnej technike, než v prípade 

porovnávania vytvorených digitálnych modelov formou vizualizácie. Ako už bolo uvedené 

v kapitole 4.6, deklarovaná presnosť DMR 5G a DMP 1G je vyjadrená z úplnej strednej 

kvadratickej chyby RMSE, ktorú treba pre daný model vyrátať. Problémom je rôzna 

priestorová distribúcia dát medzi tachymetrickým meraním a LLS, kde k zrovnaniu dvoch 

identických bodov môže dôjsť len náhodne. Preto pri určení RMSE treba poznať výšku 

interpolovaného modelu z dát LSS na bodoch zameraných tachymetrickým meraním.  

K určeniu týchto interpolovaných výšok bol používaný nástroj extract multi 

values to points, ktorým disponuje program ArcGIS 10.  Aby sme však mohli tento nástroj 

použiť,  je nutné  body DMR interpolovať a previesť na  raster. Pri interpolácií boli použité 

uvedené interpolačné techniky z nástrojovej sady Spatial Analyst  (metóda inverzných 

vzdialeností -IDW, krigovania -  Kriging, minimálnej krivosti - Spline ) a metóda 

Delaunayho triangulácie (TIN), použitím funkcie TIN to Raster.  U rastra bola zvolená 

veľkosť  bunky (pixelu) na 1 x 1 m,  pri zachovaní všetkých vnútorných nastavení firmy 

Esri. 

 Z nasledujúceho vyplýva, že okrem presnosti vstupných dát, hrá významnú úlohu 

aj použitá interpolačná metóda. Aby sme zistili, ktorá z nich  je najvhodnejšia, je potrebné 

tachymetrické body interpolovať,  previesť na raster a vypočítať charakteristiky presnosti 

pre interpolovaný rasterový model na zdrojových tachymetrických bodoch. Výsledné 

hodnotenie je uvedené v tabuľke č. 10. 

[m] TIN KRIGING IDW SPLINE 

MAX 0,374 0,087 0,021 0,130 

MIN -0,175 -0,089 -0,037 -0,099 

SUMA 3,027 0,277 0,000 0,342 

SYS 0,013 0,001 0,000 0,001 

RMSE 0,053 0,017 0,005 0,022 

 

Tab. č. 10: Porovnanie rozdielu nadmorských výšok po interpolácií na bodoch tachymetrického merania  

Z tab. č. 10 vyplýva, že ako najpresnejšia metóda sa javí IDW. Odchýlky medzi 

rasterovým modelom, vytvoreným interpoláciou z tachymetrických dát a samotnými tach. 
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dátami, vychádzajú pri TIN modely v centimetroch, pri ostatných metódach na milimetre. 

Veľký vplyv  na vzniknuté odchýlky má najme veľkosť pixelu, ktorá môže spôsobovať 

väčšiu, či menšiu generalizáciu terénu. 

Po posúdení presnosti interpolačných metód na danom území, som vypočítal 

štatistické charakteristiky presnosti pre DMR 5G v odkrytom (tab. č. 11)  a zalesnenom 

území (tab. č. 12). Charakteristiky boli vypočítané z rozdielu výšok interpolovaných dát 

DMR 5G a výšok tachymetricky zameraných bodov, čo je v súlade s technickou správou  o 

modely DMR 5G [19]  . Rozdielové grafy  z týchto výšok , pri použití konkrétnej 

interpolačnej metódy, je vidieť na obrázkoch č. 21 a 22. 

[m] TIN KRIGING IDW SPLINE 

MAX 0,435 0,352 0,369 0,303 

MIN -0,294 -0,265 -0,249 -0,266 

SUMA 2,083 0,920 0,768 1,303 

SYS 0,014 0,006 0,005 0,009 

RMSE 0,113 0,096 0,107 0,089 

Tab. č. 11 : Charakteristiky presností DMR 5G v odkrytom území 

 

Obr. č.  21: Rozdiel nadmorských výšok interpolovaných dát DMR 5G s nadmorskou výškou tachymetricky 

zameraných bodov v odkrytom území 
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Z tab. č. 11 plynie, že ani jedna z hodnôt RMSE neprekročila deklarovanú 

odchýlku 0,18 m pre odkryté územie, s najlepším výsledkom pri metóde Spline. Vo 

všetkých prípadoch vystupuje kladná hodnota systematickej chyby, čo poukazuje na to, že 

DMR 5G,vytvorený z dát LLS, sa nachádza nad skutočným terénom. Hodnota tejto 

systematickej chyby je v priemere 1 cm, čo prakticky zodpovedá skutočnému terénu.. 

Z tohto faktu plynie, že paprsky laserového skenera dopadli prakticky na holý terén, ktorý 

prevažne tvorí trvalý trávnatý porast.  Hodnoty 0,18 m boli podľa obr. č 21 prekročené 

v oblasti rigola, celkovo však DMR 5G z môjho územia spĺňa požadovanú presnosť. 

 

[m] TIN KRIGING IDW SPLINE 

MAX 0,212 0,213 0,219 0,212 

MIN -0,018 -0,028 -0,040 -0,042 

SUMA 7,735 7,187 6,815 7,398 

SYS 0,093 0,087 0,082 0,089 

RMSE 0,106 0,100 0,098 0,105 

Tab. č.12 : Charakteristiky presností DMR 5G v zalesnenom území 

 

Obr. č.  22: Rozdiel nadmorských výšok interpolovaných dát DMR 5G s nadmorskou výškou tachymetricky 

zameraných bodov v zalesnenom území 
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Podľa [19]  je deklarovaná presnosť DMR 5G v zalesnenom teréne 0,30 m,  čo podľa tab. 

12,  neprekročila žiadna z hodnôt RMSE. Všetky hodnoty RMSE vychádzajú v priemere 

rovnako, okolo 10cm.Veľkosť systematických chýb sa taktiež pohybuje v priemere okolo 9 

cm s kladným znamienkom, čo hovorí, že MDR 5G je nad skutočným terénom.  Dané 

územie je tvorené lístnatým lesom. V čase skenovania, boli listy opadané, paprsky lasera 

prenikli  stromami bez problémov , ale skrz listy na zemi boli odrazené a nedostali sa až 

k holému terénu, čo vysvetľuje hodnotu systematickej chyby v priemere 9cm. Výborný 

výsledok RMSE je spôsobený aj charakterom územia, nakoľko sa na ňom nevyskytujú 

žiadne významné terénne hrany. Celkovo deklarovaná presnosť 0,30 m bola na danom 

území preukázaná. 

V technickej správe [19]  sa taktiež píše, že kontrola DMR 5G prebehla aj v rámci 

rôznych povrchoch a pôdnych krytoch,  kde najväčšie hodnoty RMSE nadobúdali terénne 

hrany a lúky. V rámci porovnania bola vyhotovená  tabuľka č.13, ktorá charakterizuje 

povrchy na mnou mapovanom území podľa technickej správy DMR 5G. Na výpočet bola 

použitá Delaunayho triangulácia. 

Kategórie povrchu a 

pôdneho krytu 

MIN 

(m) 

MAX( 

(m) 

SYS 

(m) 

RMSE 

(m) 

Terénne hrany  

u komunikácie 
-0,294 0,435 0,033 0,216 

Spevnená  

plocha 
-0,104 0,142 0,019 0,062 

TTP -0,157 0,139 0,009 0,058 

LES -0,018 0,212 0,093 0,106 

Priemer 
   

0,110 

* TTP - trvalý trávnatý porast, rozmery sú uvedené v metroch 

Tab. č. 13 : RMSE pre typy povrchov 

Z tabuľky č. 13 sa potvrdilo, že najväčšie problémy pri presnosti nastávajú v oblasti rigolu, 

kde vyšla najväčšia RMSE, inak hodnoty systematických chýb prakticky korešpondujú 

s technickou správou.. Detailnejší popis správanie sa systematickej chyby je evidentný 

z obrázka č. 23. 
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Obr. č. 23: Priebeh systematickej chyby pri terénnych hranách v oblasti rigolu 

Z obr. č. 23 je názorne vidieť priebeh systematickej chyby,  kde terénna hrana pri ceste  

nadobúda zápornú hodnotu (DMR 5G pod terénom), znamienko pri spodnej hrane rigola sa 

mení na kladné (DMR 5G nad terénom) a pri hornej hrane vzdialenejšej od cesty  sa hýbe 

okolo nuly (DMR 5G kopíruje terén). Podľa [19]  je záporná systematická chyba pri 

terénnych hranách, nachádzajúcich sa pri komunikácií spôsobená generalizačnými a 

filtračným metódami, kde dochádza k podhodnoteniu terénu. Z toho plynie aj kladné 

znamienko systematickej chyby pri spodnej hrane rigolu. Ďaľšou nevýhodou pri zachytení 

terénnej hrany laserovým skenovaním je fakt, že výsledkom merania je mračno bodov,  z 

ktoré sa daná hrana nedá presne vystihnúť 

5.3.4.Vytvorenie 3D  modelu budovy z dát DMP 1G a tachymetrie                                                                                                                              

Úvodný postup je obdobný ako pri tvorbe DMR, dáta z prístroja boli stiahnuté do 

programu Groma, kde súradnice meraných bodov sa vypočítali polárnou metódou dávkou. 

Body boli nahraté do prostredia Microstation v8i spolu s mračnom bodov dátovej sady 

DMP 1G. Mračno bolo nutné  kvôli veľkosti orezať. Na obrázku č. 24 je na podklade 

ortofoto mapy vidieť danú budovu, ako aj orezané mračno bodov. 
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Obr. č. 24 : Tachymetrické body a body DMP 1G 

Ako vidieť z obrázka č. 24, povrch strechy budovy sa skladá z rôzneho druhu materiálu, 

kde pri LLS zrejme nebola istá časť lúčov odrazená a ako je vidieť z mračna bodov, vznikli 

na nej prázdne miesta.  

5.3.5 Porovnanie modelov budov formou vizualizácie 

V prvom kroku  bol z tachymetricky nameraných bodov tvorený 3D model 

budovy. Prvotne boli body pospájané do plôch, na miestach, kde dané body  nebolo možné 

zamerať, boli domodelované. Po uzavretí objektu týmito plochami, som využil funkcie 

zošiťsieť a vytvoril z nich objekt. Formu vizualizácie som zvolil v palete rendering ako 

tématickú výšku (hypsometriu), pri nastavení legendy na minimálne a maximálne hodnoty 

výšok, ktoré budova obsahovala. Grafický výstup je znázornený na obrázku č. 25 
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Obr. č. 25: Model budovy vytvorený z tachymetrického zamerania 

Tvorba digitálneho modelu budovy z dát DMP 1G bola o čosi jednoduchšia, 

orezané mračno bodov stačilo označiť a použiť nástroj vytvoriť sieť z bodov. Grafický 

výstup vidíte na obrázku č. 26. 

 

 

Obr. č.26 : Model budovy vytvorený z dát DMP 1G 
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Z obrázkov vidieť jasný rozdiel medzi metódou zberu dát. Pri tachymetrickom meraní je 

hrana budov jasne definovaná ako spojnica dvoch nameraných  bodov, pri LLS je hraná 

vytvorená z mračna bodov, ktoré presne nekorešponduje s jej reálnym tvarom. 

Samozrejme, daná zubatosť hrany by sa dala minimalizovať detailnejším čistením mračna, 

ale to nie je popisom práce. Z legendy vyplýva, že výškový rozdiel v najvyššom bode 

medzi budovami  je 0,47 m, ktorý by mal logicky nastať na hrebeni šikmej strechy budovy. 

Aby sme mohli budovu detailnejšie porovnať, je potrebné vyhotoviť rozdielový 

model, pri ktorom však narážame na problém s rôznou polohou objektu v rámci S-JTSK, 

ako aj odlišným rozmerom a tvarom budovy (z hľadiska hrán). Situácia je zobrazená na 

obrázku č. 27, na ktorom sú obidva modely preložené. Z obrázka je vidieť, v ktorých 

miestach sa nachádza model DMP 1G nad a pod úrovňou modelu z tachymetrie, ako aj 

danú odchýlku v polohe x, y. Odchýlka je pochopiteľná vzhľadom na rozdielny pôvod dát, 

ako aj metodiku spracovania. V technickej správe DMP 1G [12], pri budovách, je uvedené, 

že vznikli z mračna bodov, cez ktoré bola preložená vrstva DKM a ZABAGED . Tieto 

vrstvy detekujú obrys budovy a následne splynú do jednej, v ktorej algoritmus pomocou 

prekladania rovín rospoznáva body na streche. Taktiež sa uvádza ,že pre získanie päty 

budovy (aby boli steny budov približne kolmé) sa k obrysu budov pripája obalovacia 

vrstva. 

 

 

*orientácia osí v obrázku nezodpovedá skutočnej S-JTSK 

Obr. č. 27 : Polohová a výšková odlišnosť modelu tachymetrie a DMP G 
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Keď  hrebeňom šikmej  strechy preložíme os y a na ňu kolmo kladnú os x, 

smerujúcu na juh, môžeme konštatovať, že posun budov v rámci osy y (či už na východ 

alebo na západ), nemá taký vplyv na určovaný rozdiel výšok oboch typov striech (šikmej 

a rovných), než posun v smere osy x.  Posun v tomto smere má hlavný dopad na šikmú 

strechu, ktorá na hrebeni zviera zhruba uhol 45
0
 . Podľa gonomietrickej funkcie tangens na 

1 m posunu v smere osi x, pripadá zmena výšky o celý meter. Preto rozdielový model pri 

tejto budove neuvádzam, lebo by bol zavadzajúci a pri bočných posunoch pôsobil 

zavádzajúcim dojmom. 

5.3.6 Výpočet priemerného posunu x, y medzi modelmi budov 

Aby došlo k redukcií  skreslenia rozdielu výšok daných modelov, vplyvom 

rozdielnych súradníc lomových bodov v rámci S-JTSK, bol ich vzájomný posun 

vypočítaný z pôdorysu podľa obrázka č. 28,  kde som vypočítal súradnicové rozdiely Δx 

a Δy z lomových bodov medzi oboma modelmi. Súradnice lomového bodu z DMP 1G som 

určil na základe najbližšej vzdialenosti k lomovým bodom tachymetrie. Dva body zo 

šiestich neboli použité, pretože sa z modelu DMP 1G nedali určiť. 

 

Obr. č. 28: Pôdorys  modelov DMP 1G a modelu z tachymetrie 
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Vypočítané súradnicové rozdiely boli spriemerované a na základe Pytagorovej vety, 

určený vektor posunu modelu tachymetrických dát voči DMP 1G v rámci S-JTSK. 

Výsledky sú zrejmé z tabuľky číslo 14. 

č. bodu YGEO(m) YDMP1G(m) ΔY(m) XGEO(m) XDMP(m)G ΔX(m) 

1-11 479225,886 479226,430 0,544 1100884,091 1100883,280 -0,811 

2-12 479203,403 479203,500 0,097 1100838,812 1100838,440 -0,372 

3-13 479270,258 479269,910 -0,348 1100810,152 1100811,080 0,928 

4-14 479290,905 479290,270 -0,635 1100851,683 1100850,990 -0,693 

  Priemer -0,086   Priemer -0,237 

Vektor posunu IuI 0,252 (m) 

Tab. č. 14:  Určenie posunu v rámci S-JTSK medzi modelmi 

Daný výpočet treba brať za približný, nakoľko merania sú ovplyvnené chybami a lomové 

body z lidaru sa presne určiť nedajú. Mal by polohovo k sebe priblížiť dva identické body 

v rámci modelov a zabezpečiť tak vyššiu kvalitu výsledkov. 

5.3.7  Porovnanie presnosti  z hľadiska RMSE  

Postup pri štatistickej analýzy formou RMSE je pri modeloch budov  obdobný ako 

pri DMR. Interpolovaný model, vytvorený z dát DMP 1G, bude porovnaný s dátami 

zameranými z tachymetrického merania, z čoho sa následne vyrátajú štatistické 

ukazovatele.  

 Budova bola zameraná lomovými bodmi v rámci 3D, takže jednotlivé body tvoria 

plochy. Na daných plochách, tvoriacich strechu budovy, boli lineárnou interpoláciou 

vytvorené body v rozostupe 2 x 2 m. Zkonštruované body nesú vysokú presnosť, keďže tá 

sa odvíja od presnosti bodov, určujúcich danú plochu: Ich účelom je navýšiť presnosť 

výsledných charakteristík ako aj detailnejšie určiť priebeh strechy. Vytvorenie gridu na 

strešnej konštrukcií je vidieť na obrázku č. 29. 
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Obr. č. 29  Grid na strešnej konštrukcií 

 

Vplyv polohy pri výpočte štatistických charakteristík je pri budovách oveľa 

významnejší, než pri DMR , nakoľko centimetrový rozdiel v polohe môže mať za následok 

až niekoľko metrový rozdiel vo výške medzi modelmi. K takýmto nadmerným hodnotám 

môže dochádzať hlavne pri krajných hranách budovy, kde  hrany nie sú identické. Tento 

aspekt zapríčiňuje odlišná poloha budov, tvar, rozmer, atď. Ďaľšiu významú rolu hrá typ 

strešnej konštrukcie. Je predpoklad, že lúče laserového skeneru lepšie zachytia rovnú 

strechu , než kostolnú vežu. Taktiež skenovaním rovnej plochy by polohová presnosť 

objektov nemusela až tak ovplyvniť výslednú presnosť modelu ( s výnimkou obvodových 

hrán), než pri strechách konkrétneho tvaru.  V neposlednom  rade má na presnosť a hustotu 

mračna bodov aj odrazivosť daného materiálu, doba skenovania, trasa preletu a iné 

aspekty, ktoré môžu významne ovplyvniť daný výsledok. 
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Kvôli hore vyššie spomínaným argumentom, som sa rozhodol výpočet presností 

rozdelil podľa typu strešnej konštrukcie (na rovnú a šikmú strechu), ako aj výpočet pred 

posunom a po ňom.Výsledky sú uvedené v tabuľke č. 15. 

  A. Před posunom 

Typ strechy Rovné strechy Šikmá strecha Celkovo 

Počet bodov 383 686 1069 

SUMA -231,302 -343,482 -574,784 

MAX 3,024 0,582 3,024 

MIN -8,857 -12,229 -12,229 

SYSTÉM. CHYBA -0,617 -0,501 -0,538 

RMSE 1,291 1,387 1,340 

  B. Po posune 

Typ strechy Rovné strechy Šikmá strecha Celkovo 

Počet bodov 734 1325 2059 

SUMA -500,678 -356,348 -857,027 

MAX 3,419 0,494 3,419 

MIN -8,857 -10,995 -10,995 

SYSTÉM. CHYBA -0,682 -0,269 -0,416 

RMSE 1,591 0,845 1,090 

*výsledky sú v metroch okrem prvého riadku 

**Výsledné štatistické charakteristiky boli odvodené ako pri DMR 

Tab. č. 15 : Výsledné presnosti DMP 1G – kategória budovy 

 

 Z výslednej tabuľky jasne vidieť problémovosť pri určení polohy.a meraní hrán 

objektu, ktoré sa na rozdiel od DMR prejavia mnohonásobne viac. Z maximálnych 

a minimálnych hodnôt rozdielu výšky interpolovaného modelu, z dát DMP 1G a meranými 

bodmi (a spolu s nimi vytvorenými), je zrejmý polohový nesúlad daných objektov. Danú 

skutočnosť som sa snažil vyriešiť priemerným posunom objektov, rátaným v kap. 5.3.7. 

V tejto kapitole bolo uvedené, že pri metrovom posune v rovnobežnom smere od osi y, 

narastie hodnota šikmej strechy o rovný meter, Priemerný posun v tomto smere vyšiel na 

25 cm, čo prakticky činí rovnakú hodnotu v zmene výšky H. Z tabuľky č. 16 je vidieť, že 

daná skutočnosť sa v skutku naplnila a hodnota systematickej chyby pri šikmých strechách 

sa po danom posune znížila o takmer totožnú hodnotu. Na druhú stranu, prišlo k miernemu 

zhoršeniu pri rovných strechách. Celkovo sa model DMP 1G  po danom posune spresnil, 

avšak odchýlky sú stále pomerne vysoké. Systematická chyba je celkovo záporná, 

pravdepodobne v dôsledku filtračných a vyhladzovacích metód. 
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Deklarovaná presnosť 0,40 m nebola potvrdená, avšak v technickej správe [7] sa 

uvádza,  že riešitelia projektu sú si vedomí možnosti výskytu väčších chýb, nakoľko daná 

hodnota nebola v praxi overovaná ale stanovená ako 2,5 násobok presnosti DMR 5G v 

otvorenom priestranstve (chyba 0,18 m). Model DMP 1G bol vytvorená hlavne pre 

vojenské účely a na to je postačujúci. 

6.Záver 

Pri pomyslení, že ľudia vo verejnom sektore mali dlhú dobu k dispozícií dostupné 

výškopisné dáta, ktorých presnosť sa pohybovala okolo jedného metra až do roku 2009, 

kedy prišiel zlom v podobe Projektu nového výškopisného mapovania, kde sa zrazu 

bavíme v desiatkách centimetroch, musíme uznať, že doba a technológie k nej patriace, idú 

veľmi rýchlym tempom dopredu. Využívanie technológie LIDAR na verejné účely je 

veľkým prínosom, na koľko si našlo uplatnenie v mnoho sektoroch, najme pri mapovaní 

a tvorbe digitálnych modelov terénu a povrchu. Najnovšie na českom trhu dostupné pre 

verejnosť sú práve modely DMR 5G a DMP 1G, ktorým bola moja práca venovaná. 

Z uvedených výsledkov vyplýva, že deklarované presnosti pre DMR 5G boli dodržané,  ba 

čo viac, takmer sa približovali tachymetrickým hodnotám s výnimkou terénnych hrán, 

ktoré je i v  odkrytom teréne pre laserovú stopu problém presne zachytiť. Čo sa týka DMP 

1G, deklarovaná presnosť 40 cm bola niekoľkonásobne prekročená. Veľkým problémom 

sa ukázala polohová odchýlka medzi oboma modelmi, kde presnosť modelu z môjho 

pohľadu úmerne klesá so zvyšujúcou sa vzdialenosťou medzi objektmi, rôznorodosťou 

a zložitosťou  strešnej konštrukcie, ako aj hranatosťou objektu. Avšak model DMP 1G bol 

určený na iné účely a z hľadiska vizualizácie krajiny a možnosťou rôznych analýz ho 

hodnotím kladne. 
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Zoznam použitých skratiek 

 

DMT     digitálny model terénu 

DMR     digitálny model reliéfu 

DMP      digitálny model povrchu 

DTM      digital terrain model 

DSM       digital surface model 

DPZ      diaľkový prieskum zeme 

GNSS     globálny navigačný súradnicový systém 

LSS     letecké laserové skenovanie 

LIDAR    Light Detection And Ranging 

ČUZK    Český úrad zprávy katastra 

ZABAGED    základná báza geodetických údajov 

DMR 5G     digitálny model  reliéfu5. generácie  

DMR 4G    digitálny model reliéfu 4. Generácie 

DMP 1G    digitálny model povrchu 1. Generácie 

UMS      univerzálna meračská stanica 

ATR    automatic target recognition 
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