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Drony pro mapování
Trimble - UX5 HP

Topcon - Sirius Pro

Leica – MATRICE 600 Pro 

Riegl - RiCOPTER

Phantom 2 Pro

Mavic 2 Pro

Nosiče snímačů



A jak a k čemu použít výše 

uvedenou techniku pro 

katastrální mapování a revizi 

katastru?



K tvorbě podrobného ortofoto s ground 

sample distance o hodnotě 2 až 3cm s 

vysokou polohovou přesností jako 

podkladu pro tvorbu náčrtu Zjišťování 

hranic a Měřického náčrtu



Kontrolní měření kvality výsledného ortofota

Na lokalitě k.ú. Tymákov byly kontrolovány a porovnávány výsledné

souřadnice 80 kontrolních bodů (středy šoupat, rohy kanálových vpustí

atd.) získaných z ortofota se souřadnicemi z geodetických měření polohy a

výšky. K porovnání byly použity jen body, které nebyly použity při

fotogrammetrických výpočtech. Střední odchylky souřadnicových rozdílů a

střední souřadnicová odchylka z nich vypočtená dosáhly hodnot:

mY = 2,66 cm, mX = 2,38 cm, 



V resortu ČÚZK by bylo velmi komplikované aplikovat pro 

měření v katastru standardní fotogrammetrické postupy (LMS, 

AT, stereoskopické vyhodnocení, …)

a) vzhledem k nákladnému pořízení stereoskopických   

stanic

b) vzhledem k absenci fotogrammetrických 

vyhodnocovatelů

c) vzhledem k základnímu požadavku na měření průniku 

budov s terénem a nikoliv obvodů střešních plášťů

d) ……



K měření polohy a výšky podrobných bodů 

mapování v katastru
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B. Postupy vyhodnocení podrobných bodů 

katastru vícenásobným protínáním (výsledky k.ú. 

Klášter – Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. bod 

1001 určen z 11 snímků



B. Postupy vyhodnocení podrobných bodů katastru 

vícenásobným protínáním
porovnání bodů SS

číslo bodu Y X dy dx dp sxy mxy uxy

679658-000800249 625797.65 1041306.03
1363 625797.62 1041306.05 0.03 -0.02 0.04 0.03 0.14 0.28

679658-000800247 625775.45 1041303.47
1367 625775.39 1041303.54 0.06 -0.07 0.09 0.07 0.14 0.28

679658-000800317 625987.15 1041711.95
1387 625987.24 1041711.89 -0.09 0.06 0.11 0.08 0.14 0.28

679658-000800304 626005.58 1040848.66
1045 626005.57 1040848.63 0.01 0.03 0.03 0.02 0.14 0.28

679658-000800321 626046.57 1041711.20
1381 626046.63 1041711.13 -0.06 0.07 0.09 0.07 0.14 0.28



Doporučené parametry snímkování k splnění 

kódu kvality 3 při mapování podrobných bodů:

1. GSD 2,5 cm

2. p=>80%, q=>65%

3. Počet výchozích bodů na 90 snímků 1VB

4. Počet kontrolních bodů na 90 snímků 1VB

5. Fotogrammetrický zpracovatelský program 

založený na SGM algoritmu nebo přímého 

vyrovnání bodů určených vícenásobnou 

průsekovou metodou

6. Kamera s FOV v diagonále nejméně 100 st. , při 

použití šikmých snímků 60st.

7. Kamera s velikostí čidla  alespoň poloviny 

kinoformátu



Doporučení k dalšímu testování a upřesnění postupů 

určení podrobných bodů katastru z dronů:

1. Zvýšit počet bodů generovaných na fasádách 

použitím kamerových systémů šikmých snímků (v 

2020)

2. Testovat využití multinásobné průsekové metody 

(k.ú. Klášter, k.ú Žlunice)

3. Testovat použití lidarů na UAV k tvorbě mračen s 

cílem zvýšit počet bodů na fasádách (k.ú. Dlouhá Ves 

u Sušice) pro snazší vyhodnocování polohopisu

4. Další testování měření podrobných bodů z mračna 

bodů určeného obrazovou korelací (k.ú. Klášter,  k.ú 

Žlunice, k.ú. Soběšice …) 



Aktivity útvaru GIS a KN

• Dlouhodobé zaměření na mezinárodní standardy ISO

• Členství v TNK 122 Geografická informace/geomatika:

– RNDr. Eva Sovjáková

– Ing. Radek Makovec
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Řešení výzkumných 

projektů pro podporu 

naplnění opatření v rámci 

Strategie rozvoje 

infrastruktury pro prostorové 

informace v České 

republice do roku 2020



Vyhodnocování stavu NIPI

• TB0500MV004 - Vypracování certifikované metodiky

pro vyhodnocování stavu infrastruktury pro

prostorové informace v České republice“

• Projekt TA ČR v programu Beta

• Předčasně ukončen
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Katalog potřeb NIPI

• TITOMV703 - Katalog uživatelských potřeb pro rozvoj

Národní infrastruktury pro prostorové informace

• Projekt TA ČR v programu Beta2

• Konečný uživatele resort MV ČR a participující resorty

• Projekt řešený v konsorciu společností:

• GEOREAL, VÚGTK, T-Mapy, a CEDA

• Výstupy:

• Webový portál Katalog potřeb NIPI

• Analytické zhodnocení agend státní správy, životních situací

občanů ve vztahu ke státní správě a trendů v oblasti Národní

infrastruktury pro prostorové informace
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Katalog potřeb NIPI
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Katalog potřeb NIPI
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Katalog potřeb NIPI
webový portál
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Projekt NaSaPO
• TITIMV706: NaSaPO - Národní sada 

prostorových objektů

• Výsledek fáze I: Projekt pro řešení NaSaPO v 

rámci fáze II.

• NaSaPO: soubor systematicky pořizovaných a 

udržovaných dat o prostorových objektech 

digitálního modelu území s garancí identifikace 

a polohy na celém státním území, a to podle 

jednotného katalogu objektů, 
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Věcný návrh zákona

Zákon o národní infrastruktuře pro 

prostorové informace

Příprava podkladů pro Realizační výkonný tým 

pro legislativu v oblasti prostorových informací 

(RVTL)
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Děkuji za pozornost


