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První „piloti, navigátoři a letečtí fotografové“
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Užitečný náklad: 1 600 kg fotopřístrojů

Hmotnost (naložen): 77 000 kg

Maximální rychlost: 
3 530 km/h

Dolet: 5 925 km

Dostup: 25 900 m

Stoupavost: 60 m/s
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Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod

2.5.2 Fotogrammetrické metody

2.5.2.1 Body PPBP a popř. současně vlícovací body se určují 
analytickou nebo digitální analytickou aerotriangulacíanalytickou nebo digitální analytickou aerotriangulací.  
Použijí se letecké měřické snímky (dále jen „snímky“) 
zpravidla o formátu 23 cm x 23 cm na rozměrově stálé 
podložce, pořizované kalibrovanými leteckými komorami se 
60 % podélným a 30 % příčným překrytem a skenované s 
rozlišením alespoň 1210 DPI (pixel 0,021 mm) nebo snímky 
pořízené kalibrovanými digitálními leteckými komorami. 
Nejmenší použitelné měřítko takových snímků je 1:6000. …..
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Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod

2.5.2 Fotogrammetrické metody
….
2.5.2.6 Pro větší měřítka snímků se všechny výše uvedené 
délkové rozměry mohou úměrně zmenšit Snímkovédélkové rozměry mohou úměrně zmenšit. Snímkové 
souřadnice se měří a registrují na přístrojích umožňujících 
čtení na 0,001 mm 
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Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod

4.3.2 Geodetické metody a technologie GNSS

4.3.2.2.2 Délka rajónu může být nejvýše 1000 m a přitom nejvýše o 1/3 větší než délka měřické přímky (její delší 
části, je-li výchozí bod rajónu mezilehlý), na kterou je rajón připojen (orientován) nebo nesmí být větší, než je délka k j ý j ý) j j p p j ( ) ý j
nejvzdálenějšímu orientačnímu bodu. Největší přípustná délka volného polygonového pořadu (nejvýše tří na sebe 
navazujících rajónů) je 250 m. Délka měřické přímky a polygonového pořadu tvořeného pomocnými body nesmí být 
větší než 2000 m. Při zaměřování bodů měřické sítě se využívají zpravidla elektronické dálkoměry s optickými 

odraznými systémy. Určení bodů měřické sítě lze provést také 
technologií GNSS využitím měření v reálném čase nebo 
měření s následným zpracováním. Kontrola se provede 
opakovaným určením bodů technologií GNSS nebo určením bodů jinou 
měřickou metodou.
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Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod
4.3.2.3 Metody podrobného měření

4.3.2.3.1 Podrobné body se obvykle zaměřují polární 
metodou nebo technologií GNSS. Ostatní geodetické 
metody se používají k zaměření podrobných bodů kterémetody se používají k zaměření podrobných bodů, které 
není možné nebo účelné určit polární metodou nebo 
technologií GNSS …

4.3.2.3.7 Určení jednoznačně identifikovatelných 
podrobných bodů se kontroluje oměrnými mírami nebo 
dalším nezávislým měřením (tedy opětovně lze využít 
technologii GNSS). V případech, kdy oměrné míry nelze 
změřit ….
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Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod
4.3.8 Fotogrammetrické metody

4.3.8.5 Měřické náčrty, kontrolní a doplňovací měření (po 
fotogrammetrickém vyhodnocení podrobných bodů)
Měřické náčrty spolu se seznamem souřadnic výchozích bodů, se zápisníky kontrolního a doplňovacího měření, s y p ý p y p
výsledky fotogrammetrického vyhodnocení a se zápisníky doměřování po fotogrammetrickém vyhodnocení obsahují 
všechny podklady, které slouží k výpočtu souřadnic podrobných bodů, k jeho kontrole a ke zpracování nového SGI. 
Měřický náčrt se zakládá a čísluje podle odstavce 4.3.4, jeho podkladem může být také zvětšenina snímku. Má obsah a 
úpravu podle odstavce 4.3.4 s tím, že číslo a mapová značka bodu, jehož souřadnice byly získány fotogrammetricky, se 
vyznačí tyrkysovou barvou. Měřický náčrt  dále obsahuje zákres: fotogrammetrické signalizace bodů (kroužkem 
v tyrkysové barvě a o průměru 4 mm),
rozhraní a čísla snímků (tyrkysovou barvou) podle potřeby.
Přehled kladu měřických náčrtů se vyhotoví podle vzoru v příloze č. 18.

Provede se kontrolní měření geodetickými metodami 
(oměrné a jiné kontrolní míry podle odstavce 4.3.5.1.1 a s 
přesností podle odstavce 4.3.2.1). Výsledky měření se 
zapisují (registrují) podle odstavce 4.3.5.
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Návod pro obnovu katastrálního operátu
a převod Dodatek č. 3 , 15.6.2013

4.3.7 Pozemní laserové skenování

4.3.7.1  Pro měření a zpracování výsledků měřických prací 
pro potřeby katastru nemovitostí je možné použít pouze 
takové mobilní laserové skenovací jednotky nebo statické 
laserové skenery a zpracovatelské výpočetní nebo 
grafické programy, u kterých je možno doložit, že 
výsledná přesnost po provedení všech měřických a 
zpracovatelských úkonů vyhovuje požadavkům alespoň 
pro podrobné body s kódem kvality 3. ………….
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Moderní měřické metody 
ve prospěch katastru – laser 1
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Moderní měřické metody 
ve prospěch katastru - laser 2
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Moderní měřické metody 
ve prospěch katastru – laser 3
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Obecný popis měřických přístrojů současnosti 

Moderní měřické přístroje umožňují měřit:
a) metodami GNSS 
b) geodetickými metodami měření 
c) statickým laserovým skenovacím zařízenímc) statickým laserovým skenovacím zařízením
d) metodami pozemní fotogrammetrie
e) metodami s využitím DPLS kdy senzorem  

snímání dat je buď laserové skenovací zařízení 
nebo neměřická kamera
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Měřické přístroje současnosti 

metody GNSS 
d i ké dgeodetické metody

statický laserový skener
pozemní fotogrammetrie
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Očekávaná přesnost 
souřadnic 
podrobných 
měřených bodů  
metodou pozemní 
f t t ifotogrammetrie
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Metody DPLS
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Možná přesnost určení souřadnic podrobných bodů 
snímkováním s DPLS 

Nutné předpoklady pro splnění kódu kvality 3 při použití 
DPLS:
1. GSD 1 až 2 cm
2. p=>70%, q=>35%2. p 70%, q 35%
3. Počet snímků na jeden výchozí bod v obdélníkovém 

snímkovém bloku nesmí být větší jak 30 snímků 
4. Fotogrammetrický zpracovatelský program musí být 

založený na SGM algoritmu
Doporučené charakteristiky kamer:
5. Kamera s FOV v diagonále kolem 50 až 60 st.
6. Kamera s velikostí čidla  alespoň poloviny 

kinoformátu
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Vývoj metod automatické korelace leteckých  snímků 4
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Vývoj metod automatické korelace leteckých  snímků
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Vývoj metod automatické korelace leteckých  snímků
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Vývoj metod automatické korelace leteckých  snímků 6
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Porovnání  některých současných metod SGM 1
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Porovnání  některých současných metod SGM 2
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Porovnání  některých současných metod SGM 3
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Porovnání  některých současných metod SGM 4
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Porovnání  některých současných metod SGM 5
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Porovnání  některých současných metod SGM 6
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Porovnání  některých současných metod SGM 7
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Porovnání  některých současných metod SGM 8
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Porovnání  některých současných metod SGM 8

Komerční SW extravilán Mnichov
SocetSet BAE Systém 36h 25h
MATCH-T  TRIMBLE/Inpho 23h 19h
UltraMapV3.1  Vexcel Microsoft 1h
ImageStation ISAE Ext – Geosystems 26h  21h
PixelFactory Astrium 2,25h 3h

Výzkumné softwary
Royal Military Acad RMA 19h 15h
Joanemum resaerch Graz 17h 22h
MicMac – IGN France 6h 12hodin
SURE – institut fotogrammetrie stuttgart 4,5h 2h
DLR – Hirschmüller H. 6h 19,5h
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Testy určení souřadnic podrobných bodů 
snímkováním testovací základny firmou 
UPVISION s hodnocením výsledků VÚGTK, v.v.i.

Základní parametry snímkování:
1. GSD 1cm
2 p=70% q=35%2. p=70%, q=35%
3. Počet výchozích bodů použitých do 

fotogrammetrického zpracování 32 z 99
4. Počet snímků 1235
5. Tři snímkové lety po 15 minutách celková doba 

trvání mise v lokalitě 70 minut
6. 20ha ortofot s GSD 1cm
7. Čas fotogrammetrického zpracování včetně 

přípravy cca 16 hodin36
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Testy určení 
souřadnic 
podrobných bodů 
snímkováním z 
DPLS
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Testy určení 
souřadnic 
podrobných 
bodů 
snímkování
m z DPLS
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Testy určení souřadnic podrobných bodů 
snímkováním z DPLS
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Závěry
1. Pokračovat v trendu akceptace nových měřických metod 

pro použití v katastru
2. Provést potřebné testy metod pozemní fotogrammetrie 

integrované v současné měřické technice jak stacionární 
tak mobilní a ve výsledku definovat podmínky použití 
metody pro měření v katastrumetody pro měření v katastru

3. Navrhnout postupy kontroly a použití DPLS pro mapování v 
katastru s použitím neměřických digitálních kamer

4. Všechny metody s dostatečným předstihem prověřit, 
otestovat a stanovit podmínky pro jejich akceptaci pro 
měření v katastru a doplnit Návodu pro obnovu …

5. Zvážit zda i nadále předepisovat jaké jsou 
akceptovatelné technologické postupy pro mapování v 
katastru namísto požadavků na rozbor a doložení 
podmínek a prostředků mapování ze strany ÚOZI 
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Děkuji za pozornost

Dotazy?
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