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2. 1 Požadavky zadání výběrového řízení ze strany zadavatele 
– Stanovení účelu

Stanovení účelu pořízení dat lze rozdělit podle toho, zda data pořizujeme pro:

a) okamžité rozhodovací procesy (letecké měřické snímkování v období 
povodní rozsáhlých lesních požárů havárií apod )povodní, rozsáhlých lesních požárů, havárií apod.)

b) primární sběr informací o území (prvotní základní pořízení dat o   daném 
území)

c) aktualizace a sběr informací pro následné multitemporální studie
d) dlouhodobé rozhodovací procesy (studie dlouhodobé zátěže krajiny apod.)
e) vyhodnocení stavu pro a po přijmutí úředních nebo jiných opatření
f) interpretace jevů a událostí v krajině

2. 2 Požadavky zadání výběrového řízení ze strany zadavatele 
– Určení rozsahu území 

Určení rozsahu území z kterého chceme data pořídit:

a) obvodem území daným z jiných mapových zdrojů nebo databází ve 
formátu například DGN, DXF, DWG, SHP, PCX, KML, LDB, TAB/MAP atd.

b) seznamem souřadnic lomových bodů lokality
c) výčtem kladů mapových listů, nebo názvů katastrálních území
d) verbálním popisem rozsahu
e) pochůzkou v terénu s vybraným dodavatelem
f) rozsahem studovaného jevu (např. aktuální stav vody v zatopené 

krajině)

2. 3 Požadavky zadání výběrového řízení ze strany zadavatele 
– Podrobná charakteristika obsahu dat

Podrobná charakteristika obsahu dat:
a) možné interpretační charakteristiky používaných dat (kvalitativní hodnocení)
b) geometrické charakteristiky (rozsah, polohová a výšková přesnost dat ve vztahu k 

souřadnému systému a další kvantitativní údaje)
c) charakteristiky elektromagnetického spektra použitého pro získání informacec) charakteristiky elektromagnetického spektra použitého pro získání informace 

(radiovlny, mikrovlny, IR, viditelné spektrum, UV)
d) stanovení zdroje informací podle časového hlediska (archivní zdroje vs. cílené mise)
e) stanovení zdroje podle nosiče snímací aparatury (pozemní, letecký, RPAS, sat)
f) stanovení zdroje informací podle typu snímací aparatury (pozemní kamera, letecká 

kamera, multispektrální kamery, multispektrální skenery, radiometry, skenovací lasery, 

lidary, radary bočního obzoru …



Vypisování výběrových řízení v geooborech (3)

3. 1  Reálné možnosti a limity letecké fotogrammetrické a 
laserskenovací techniky současnosti ‐ fotogrammetrie

Charakteristiky současných leteckých fotogrammetrických digitálních kamer:

a) Obvykle je snímáno pět částí viditelného a blízkého infračerveného spektra s 
barevností hloubkou 12 až 14 bitů na kanál

b) Velikost GSD (ground samle distance – pixel obrazu na terénu) je od 2,5 do 
50cm, kamery jsou obdelníkové.

c) Kamery je možno ovládat podle předem připraveného letového plánu nebo 
ručně v průběhu letu 

d) Doplňkové údaje o leteckém snímkování jsou základem pro vytvoření 
metadatabázových informací o snímkovaném území

e) Efektivita použití LFDK je dána poměrem velikosti území a snímkovacím časem 
stráveným v lokalitě. Hodnota primárních distorzí je u LHDK maximálně 2,5 
mikrometrů

3. 2  Reálné možnosti a limity letecké fotogrammetrické a 
laserskenovací techniky současnosti ‐ laserskenování

Charakteristiky současných leteckých laserových skenerů 

a) Obvykle je možné získat záznamy s hustotou skenování od 0,1 až 15 bodů na 
metr čtverečnímetr čtvereční

b) Pokud laserskenová aparatura není provozována simultánně s  LFDK je vhodné, 
aby byl k dispozici obrazový záznam alespoň z přídavné neměřické kamery nebo 
středněformátové digitální kamery

c) Laserskenová aparatura by měla umožnit přijmout alespoň 4 odrazy z jednoho 
vyslaného paprsku, nebo být tzv. „full wawe“ 

3. 3  Charakteristiky  determinující kvalitu výsledných 
fotogrammetrických dat

Charakteristiky přesnosti  
mapování a polohové 
přesnosti ortofotomap

GSD v 
metrech

Přesnost 
AAT

Přesnost 
vyhodnocení 

Přesnost 
ortofotoma

py
m(xy) m(z) m(xy) m(z) m(xy)

0.02 0.01 0.01 0.03 0.04 0,025
0.04 0.02 0.03 0.05 0.07 0,050přesnosti ortofotomap 

vzhledem k velikosti 
GSD (v případě použití 
SGM algoritmu pro 
tvorbu ortofotomap):

0.04 0.02 0.03 0.05 0.07 0,050
0.06 0.03 0.04 0.08 0.11 0,075
0.08 0.04 0.06 0.10 0.15 0,100
0.10 0.05 0.07 0.13 0.18 0,125
0.12 0.06 0.09 0.15 0.22 0,150
0.14 0.07 0.10 0.18 0.25 0,175
0.16 0.08 0.12 0.20 0.29 0,200
0.18 0.09 0.13 0.23 0.33 0,225
0.20 0.10 0.15 0.25 0.36 0,250
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3. 4. 1 Závislost velikosti GSD na dalších parametrech snímkování

Zadání založené na výčtu parametrů
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3. 4. 2 Závislost velikosti GSD na dalších parametrech snímkování

Zadání založené na popisu parametrů – eliminace 
sklonů budov

Počty snímků a délka snímkovacích řad při snímkování   plochy 
856kmsq s podmínkou sklonu budov do 20 procent (tedy z 10m budovy 

může být vidět fasáda jen 2m) a GSD 10cm
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Při snímkování s překrytem p= 60% a q=71,4% 1781 60

Při snímkování s překrytem p= 70% a q=66,6% 2063 55

Při snímkování s překrytem p= 80% a q=63.6% 2859 52

Při snímkování s překrytem p= 90% a q=61.8% 5364 46
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Několik poznámek na okraj k probíhající diskuzi k 
možnostem snímkovat identicky podle jednoho plánu

Několik poznámek na okraj k probíhající diskuzi k 
možnostem snímkovat identicky podle jednoho plánu

4.   Budoucnost  rychlé obnovy ortofotomap a DSM ‐ použití 
RPAS techniky v městech

Podmínky použití pro dodávky fotogrammetrických prací

a) Rychlá, okamžitá reakce na podněty vazba na plochu snímkování a hodnota míry 
efektivity použití RPASefektivity použití RPAS

b) Vytvoření přesné kvalitní ortofotomapy prostřednictvím SGM
c) Tvorba DSM a DTM ze snímků z neměřických  kamer
d) Stereoskopické mapování ze snímků z neměřických kamer 
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•Nano RPAS bezpilotní 
letové prostředky do 
25gramů, výdrž menší 
jak 1 hodina, dolet do 
1km, dostup do 100m 
nad úrovní terénu.

Nosiče snímačů

Nosiče snímačů

Mini UAS bezpilotní 
letové prostředky do 
30kg výdrž delší jak 1 
hodina, dolet do 
200km, dostup do 
1250m nad úrovní 
terénu 
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Požadavky přesnosti vyplývají ze současných předpisů

Požadavky a přesnostní kritéria jsou specifikována v ČSN 01 3410 Mapy velkých 
měřítek na straně 3 a 4 této normy a jsou dána pro polohu vzorcem 

mxy=√ 0,5(mx
2 + my

2)  a pro výšku konstatováním že … výšky podrobných 
bodů jedné třídy přesnosti musí být určeny tak, aby charakteristika mH

nepřekročila kritérium uH uvedené v tabulce níže a na bodech terénního reliéfu 
nepřekročila trojnásobek této hodnoty a interpolace výšky z vrstevnic nepřekročilanepřekročila trojnásobek této hodnoty a interpolace výšky z vrstevnic nepřekročila 
uv Tabulka Kritérií přesnosti  ‐

kód kvality
uxy uH uv
(m) (m) (m)

1 0,04 0,03 0,30
2 0,08 0,07 0,40
3 0,14 0,12 0,50
4 0,26 0,18 0,80
5 0,50 0,35 1,50

5.   Praktická doporučení při stanovování požadavků a kritérií 
veřejné soutěže na výrobu ftgm dat

1. Doložit jakou kamerou bude snímkování prováděno a jak splní tato 
kamera požadavky zadání stran eliminace smazu snímků, žádat aby 
dodavatel uvedl jaký typ zařízení bude používán pro měření parametrů 
vnější orientace za letu a jaká je vnitřní přesnost těchto podpůrnýchvnější orientace za letu a jaká je vnitřní přesnost těchto podpůrných 
zařízení při určení polohy a úhlů sklonů v okamžiku expozice, a s jakou 
přesností budou vypočteny projekční středy snímků

2. Dále by měl dodavatel doložit kalibrační protokoly na všechna zařízení 
související se snímkováním (kamery, inerciální jednotky atd.).. 

3. Dodavatel by měl předložit trojdimenzionální plán snímkového letu, který 
jasně dopředu ukáže, jakým způsobem dodavatel vyřeší snímkování 
v reálném terénu především stran geomorfologicky komplikovanějších 
lokalit při dodržení všech požadavků stanovených zadavatelem především 
pak největšího přípustného elementu obrazu (pixel obrazu) na leteckém 
snímku a v návaznosti na tom další zadané parametry snímkovánísnímku a v návaznosti na tom další zadané parametry snímkování. 
Vhodné je i žádat doložení časových možností snímkování vzhledem 
k vypsanému úhlu slunce nad horizontem, požadovanému termínu 
snímkování a zeměpisné šířce v níž střed lokality leží.

4. V případě, že je dán (požadován) zadáním nejvyšší přípustný úhel sklonu 
budov (terénních předmětů) pak žádat budoucího dodavatele o exaktní 
zdůvodnění navrhovaných překrytů výpočtem mezního úhlu pro daný 
typ kamery a tím doložení splnění tohoto požadovaného parametru.
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5. Lze doporučit, aby byl předložen dodavatelem k posouzení a byl součástí 
podkladů k veřejné soutěži i plán rozložení vlícovacích bodů a byla 
posouzena četnost a rozmístění bodů vzhledem ke geometrii lokality. Dále 
by měl dodavatel doložit jakou metodou respektive, jakým software bude 
výpočet zpracováván a jaké analýze bude podroben a co bude výsledkem 
této analýzy.

č b b l h čí h žádá b l d l ž l6. Doporučuje se, aby bylo po uchazečích žádáno, aby popsali a doložili postup 
výroby a plnění dodávek digitálních modelů terénu, a to jak metody kterými 
tento model budou vyrábět, a jaké algoritmy budou pro jeho výpočet 
použity.

7. V případě mapování polohopisu by měl být stanoven mezi zadavatelem a 
dodavatelem zcela rigorózně a to výčtem a popisem jednotlivých 
mapovaných prvků, jejich cenzálními zásadami pro mapování, vzájemnými 
vazbami a topologií jednotlivých prvků mapy nebo geodatabáze vůči sobě 
navzájem .

8. Při požadavcích na výrobu ortofotomapy se doporučuje, aby dodavatel 
v technické nabídce výběrového řízení doložil jakým způsobem a jakým 
postupem bude denzitometricky a radiometricky korigovat originální 
snímky, případně jakým softwarovým vybavením tuto činnost bude 
provádět a jak bude postupovat při výběru částí ortofotosnímků do 
výsledné ortofotomapvýsledné ortofotomap

9. Dále je vhodné specifikovat přímo v zadání, jakým způsobem budou 
předávána primární data, v jaké formě, v jakém formátu a jakého 
datového média bude pro předání použito (letecké snímky, měření 
aparatur pro vnější orientaci snímků, měření vlícovacích bodů a jejich 
dokumentace) a v jaké formě, jakého formátu, jakých mutací, v jakých 
souřadných systémech a na jakých datových médiích budou dodávána 
výsledná data mapování nebo ortofotomap.

10. Samozřejmě je potřeba stanovit i bodové hodnocení všech výše 
uvedených kritérií a stanovit poměr mezi těmito technickými kritérii 
a cenou produktu nabízeného dodavateli. Nedoporučuje se, aby 
cena byla kritériem vyšším jak šedesátiprocentním. 
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6.  Závěr
a) Definovat  prostorový rozsah potřeb
b) Nedělat kompromisy ve snaze ušetřit
c) Definovat co nejpřesněji účel a potřeby fotogrammetrických dat pro 

úřad
d) Definovat  požadavky na polohovou přesnost map, ortofotomap a 

ýšk ř ( ) ří d ě á í ýšk h ívýškovou přesnost DSM (DTM) případně mapování výškopisu z toho vyjít  
ke stanovení GSD snímkování

e) Při sestavení zadání veřejné soutěže vzít v úvahu stav fotogrammetrické 
a laserskenové techniky, které jsou u běžných firem v používání

f) K řešení a vypsání zadání přizvat odborníky z fotogrammetrické praxe
g) Při vypsání veřejné soutěže na dodávky prací zvážit simultánní použití 

čidel v jednom letu (laserová aparatůra x kamera)
h) Fotogrammetrické práce menšího rozsahu řešit metodami RPAS

Snímky č.: 10 a 13 – použitý zdroj  - zadání veřejné zakázky Útvar rozvoje 
hl.m. Prahy, příspěvková organizace : 

http://www.vsechnyzakazky.cz/zakazka/detail/1288932/Porizeni-leteckych-snimku-a-nasledna
-tvorba-barevne-ortofotomapy-na-celem-uzemi-Prahy-v-letech-2014-2016

Zdroje  textů, obrázků, schémat, tabulek a diagramů 
použitých v prezentaci 

Snímky č.: 19,20 a 21 – použitý zdroj 2012_RPAS- Yearbook_P156_192   
_RF_Worldwide_RPAS[1].pdf  v neveřejné části 

http://uvs-info.com/index.php?option=com_content&view=article&id=214&Itemid=285

Všechny ostatní grafy, nákresy, výpočty a diagramy jsou vlastnictvím autora

Děkuji za pozornost
Ing. Václav Šafář
VÚGTK v v iVÚGTK,v.v.i. 

Zdiby 25. listopadu 2014


