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1. Návrh učebného textu pre predmet Fotogrametria 
 
Čo je to fotogrametria? Ako rozdeľujeme fotogrametriu? Akým vývojom prešla 
fotogrametria? Z čoho vychádza fotogrametria? Aké sú podmienky pre 
stereoskopické videnie? Aké používame pomôcky na stereoskopické videnie a 
meranie? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Úvod do fotogrametrie 

 
Túto knihu som sa rozhodol vytvoriť preto, lebo hoci je fotogrametria zaujímavá 

vedná disciplína a stretávame sa s ňou často (najčastejšie v podobe máp), málokto o nej 
vie ,že fotogrametria sa zaoberá aj skúmaním objektov a javov (deformácie, zosuny 
pôdy...) za pomoci vyhotovenia snímok. Dúfam, že si tu každý nájde to, čo ho 
z predmetu najviac upútalo. 

 
1.1.1 Predmet a úloha fotogrametrie 

 
Fotogrametriou nazývame meračskú metódu, vedu, technológiu a umenie, pri 

ktorej sa geometrický tvar časti zemského povrchu neurčuje v teréne, ale na jeho 
obraze, t.j. na fotografii - meračských snímkach. Tieto snímky sa vyhotovujú 
fotografickými kamerami - pri pozemnej fotogrametrii je to fototeodolit, pri leteckej je 
to letecká fotokamera. Úlohou fotogrametrie je rekonštrukcia tvaru, veľkosti a polohy 
terénu (objektu) v priestore z jeho obrazu, to znamená, na základe fotografických 
snímok odvodiť jeho rovinný priemet, najčastejšie mapu. Fotogrametria sa využíva v 
geodézii a kartografii, pri vyhotovovaní máp v mierkach od 1:100 000 do 1:1 000. 
Metódy fotogrametrie sa uplatňujú aj v astronómii, meteorológii, poľnohospodárstve, 
lesníctve, geológii, kriminalistike, balistike, archeológii a zdravotníctve a mnoho 
ďaľších odvetví využíva fotogrametriu na tvorbu podkladov pre ich činnosť. 
(Gregor, Bartoš 1994). 
 

Kľúčové slová 
fotogrametria 

šošovky 
objektív 

centrálna projekcia 
stereoskopické videnie 

stereoskop 
stereokomparátor 

 
Čo mám vedieť: 
- definovať fotogrametriu, 
- rozdeliť fotogrametriu podľa rôznych hľadísk, 
- vymenovať výhody fotogrametrie, 
- stručný vývoj fotogrametrie, 
- čo tvorí optické, fotografické a geometricko-matematické základy, 
- podmienky stereoskopického videnia, 
- pomôcky na stereoskopické videnie a meranie. 
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1.1.2 Rozdelenie fotogrametrie  
 
Fotogrametriu rozdeľujeme podľa: 
1. polohy:  

a) pozemná: 
- jednostanovisková 
- dvojstanovisková 

b) letecká 
c) kozmická (DPZ) 
d) podmorská (sonary) 

2. spôsobu vyhodnotenia: 
a) analógová 
b) analytická 
c) digitálna 

3. počtu vyhotovených snímok: 
a) jednosnímková 
b) dvojsnímková 

4. vyhodnocovania: 
a) prieseková 
b) paralaxová s časovou základnicou 
c) stereofotogrametria 

 
Výhody fotogrametrie voči klasickým geodetickým metódam:  
 bezkontaktné meranie, 
 získavame okamžité informácie, 
 vlastné meranie sa realizuje mimo priestor predmetu, 
 umožňuje vysoký stupeň automatizácie, 
 využíva vlastnosti rozšíreného spektra (nie len viditeľné). 
 
1.1.3 Vývoj fotogrametrie  

 
Vývoj fotogrametrie bol ovplyvnený predovšetkým vynálezom fotografie, jemnej 

mechaniky, optiky, elektroniky, letectva, fotochémie, stereoskopie a výpočtovej 
techniky. Každé vývojové obdobie charakterizuje nástup  novej metódy. Počiatky 
fotogrametrie siahajú do doby ešte pred vynájdením fotografie. Namiesto 
fotografických snímok sa používali perspektívne obrázky kreslené voľnou rukou. Táto 
metóda bola označovaná ako ikonometria. Po vynájdení fotografie sa začala vyvíjať 
prieseková fotogrametria, ktorej princípy spočívajú v pretínaní lúčov napred. Za 
zakladateľa priesekovej fotogrametrie sa pokladá francúzsky dôstojník Aime Laussedat. 
Od roku 1851 používal fotografické snímky na vyhotovenie plánov a máp. Základ 
stereofotogrametrie bol položený v roku 1901, kedy bol skonštruovaný prvý 
vyhodnocovací prístroj stereokomparátor. Neskôr sa vynašiel stereoautograf, ktorý 
zavŕšil analógové vyhodnocovanie. Vývoj leteckej fotogrametrie bol ovplyvnený 
vynálezom lietadla. Dovtedy sa snímky z nadhľadu robili pomocou balóna. Rozvojom 
letectva, leteckej fotogrametrie, vedy a techniky sa vyvíjali aj fotografické a 
vyhodnocovacie prístroje a metódy (Gregor, Bartoš 1994). 
1. obdobie: do r.1900 – prieseková metóda 
2. obdobie: od r.1900 do r.1960 – analógová fotogrametria 
3. obdobie: od r.1960 do r.1980 – analytická fotogrametria 
4. obdobie: od r.1980 až do dnes – digitálna fotogrametria 
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1.1.4 Základy fotogrametrie 
 
Rozdeľujeme ich na:  
1. Optické 
2. Fotografické 
3. Geometricko-matematické 
 
1.1.4.1 Optické základy fotogrametrie: 

 
Spočívajú v zobrazení predmetu objektívom.  

Objektív je sústava šošoviek, ktorá navonok pôsobí ako spojka. 
Šošovky sú telesá vyrobené obvykle zo skla a sú ohraničené guľovými prvkami. Delíme 
ich na šošovky spojné (spojky) a rozptylné (rozptylky). 
 
Obr. 1 Spojné šošovky 
  
 
 
 
 
 
 
Obr. 2 Rozptylné šošovky 
 
 
 
 
 
 
Objektívy a letecké kamery sa pravidelne kalibrujú a premeriava sa 
skreslenie objektívu. 
 
Optické zobrazenie objektívom: 
 

Každý objektív je charakterizovaný ohniskovou vzdialenosťou (f), svetelnosťou a 
zorným poľom. 
Ohnisková vzdialenosť (f) je vzdialenosť od zadného uhlového bodu, po ohniskovú 
rovinu na ktorú objektív vykreslí ostro body, ležiace v nekonečne. Vzdialenosť medzi 
ohniskom a okrajom šošovky. 
Svetelnosť objektívu nazývame pomer priemeru, účinného otvoru (d) k ohniskovej 
vzdialenosti (f). Keď dáme do pomeru f/d, označujeme tento vzťah ako clonové číslo. 
Zorné pole objektívu je kruhová plocha obrazu, vytvorená objektívom. Zorné pole 
závisí od zorného uhla. Rozoznávame objektívy normálne, širokouhlé a nadširokouhlé. 
- normálne objektívy majú zorný uhol približne ako ľudské oko 60°. Ohnisková 

vzdialenosť objektívu zodpovedá uhlopriečke negatívu. 
- širokouhlé objektívy majú zorný uhol 62° až 90°. Ohnisková vzdialenosť je kratšia 

ako uhlopriečka negatívu. 
- nadširokouhlé objektívy majú zorný uhol nad 120°. 

Na fotogrametrický objektív sú kladené vysoké požiadavky na ostrosť zobrazenia, 
na svetelnosť a zorný uhol. Chyby ovplyvňujúce ostrosť zobrazenia sú napríklad: 

dvojduté ploskoduté vypukloduté 

dvojvypuklé ploskovypuklé dutovypuklé 
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sférická aderácia, astigmatizmus, sklenutie obrazu. Chyby ovplyvňujúce geometricky 
správne zobrazenie sú napríklad: skreslenie, farebná chyba šošovky. 
Skreslenie je deformácia geometrického tvaru, zobrazovaného predmetu na snímke, 
môže to byť skreslenie súdkovité, alebo poduškovité. Odstráni sa vhodnou polohou 
clonky. 
Farebná chyba (chromatická) vzniká, ak svetlo po prechode šošovkou sa láme a súčasne 
rozkladá na spektrum. Odstráni sa vhodnou kombináciou spojky a rozptylky, pričom sa 
berie do úvahy index lomu skla. 
 
1.1.4.2 Fotografické základy  

 
Fotografické základy spočívajú na vlasnostiach svetlocitlivej emulzie. Pre 

fotogrametriu sú dôležité niektoré vlastnosti materiálu - gradácia, svetlocitlivosť, 
farbocitlivosť a rozlišovacia schopnosť (Bartoš, Gregor 1986). V súčasnosti pri 
digitálnom spracovaní sú dúležité tieto pojmy: raster, vektor, digitalizácia 
a vektorizácia. 
Fotografia je záznam optického obrazu na svetlocitlivú vrstvu, uloženú na nejakom 
nosnom médiu. Postup vzniku klasickej fotografie je nasnímanie obrazu na film vo 
vhodnej fotografickej komore, fotoaparáte. Vyvolanie filmu a jeho následné 
premietnutie na fotografický materíál (sklo, fólia a papier) v rôznom pomere zväčšenia 
a následné vyvolanie. Film je priehľadný, v tom prípade hovoríme o diapozitíve ak sú 
jeho farby skutočné, ak sú opačné o negatíve. 
Dnes sa od tohto postupu upúšťa a snímkuje sa na diapozitívny materiál alebo priamo 
na pamäťové médium (digitálne). 
 

 
Obr. 3 Negatív, pozitív a diapozitív 
 
Raster: je zobrazenie, ktoré je tvorené 
bodmi (pixlami). Jednotlivé časti majú 
rôznu farbu (256 farieb a ich násobky). Pre 
farebné zobrazenie je potrebné 16 mil.farieb 
RGB (červená, zelená a modrá). 
V odtieňoch šedej farby – panchromatické 
zobrazenie. 
Vektor: je orientovaná úsečka, poznáme jej 
začiatok, koniec, dĺžku a orientáciu. Pre 
praktické použitie priraďujeme vektoru 
farbu, hrúbku a typ čiary. 
Je ideálny na prepojenie s databázov pri 
tvorba GIS-ov. 

Obr. 4 Raster, vektor a 3D zobrazenie 
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Digitalizácia: je to akýkoľvek prenos analógovej predlohy do digitálnej v počítačovom 
prostredí. Digitalizácia môže byť priama (primárna digitálnym zariadením) a nepriama 
(sekundárna – skenerom). 
Vektorizácia: je prevodom analógovej alebo digitálnej rastrovej informácie do 
vektorovej podoby automatizovaným spracovaním. 
 
1.1.4.3 Geometricko-matematické základy  

 
Geometrickým základom je stredové premietanie. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Problematikou stredového premietania - centrálnej projekcie sa zaoberá 

Projektívna geometria. Projektívna geometria pracuje s týmito pojmami: bod, priamka, 
rovina. Priamka ako celok sa vo fotogrametrii nazýva lúč. Všetky priamky v priestore, 
prechádzajúce cez ten istý bod, sa vo fotogrametrii označuje pojmom Fotogrametrický 
zväzok lúčov. Fotogrametrický zväzok lúčov prechádzajúcich stredom premietania, 
definuje vzťah medzi objektom a jeho fotogrametrickou snímkou v čase expozície. Tvar 
týchto lúčov určujú prvky vnútornej orientácie (Gregor, Bartoš 1994). 
Prvkami vnútornej orientácie sú:  
- stred snímky, súradnice hlavného snímkového bodu H' (ľavá snímka), H" (pravá 

snímka), 
- konštanta fotokomory Ck, 
- hlavná horizontála a vertikála, 
- rámové značky. 

Hlavný snímkový bod H' (H") je stopník osi záberu, je daný snímkovými 
súradnicami x,z. Keď snímkové súradnice hlavného bodu sa rovnajú nule, potom je 
hlavný bod totožný so stredom snímky a os záberu je totožná s optickou osou. 
Konštanta fotokomory Ck je vzdialenosť od hlavného bodu snímky po zadný uzlový 
bod objektívu Ck=f. 
Skreslenie musí byť pri fotogrametrických objektívoch minimálne a preto sa zanedbáva. 
Prvky vonkajšej orientácie určujú polohu stredu premietania v priestore. Sú to 
priestorové súradnice stredu premietania O (x,y,z), uhol stočenia snímky , sklon osi 
záberu , uhol pootočenia snímky  

 
 
 
Obr. 6 Hlavný bod 
snímky 
 
 

A B 
C 

C` B` A` 

(C) (A) (B) 







O 
Obr. 5 Stredové premietanie 
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1.1.5 Umelé stereoskopické videnie  
 
Podmienky pre umelé stereoskopické videnie (Gregor, Bartoš 1994): 
1. Každému oku musí byť priložená vlastná snímka, t.j. ľavému oku ľavú snímku, 

pravému oku pravú snímku. Snímky musia byť vyhotovené z 2 rôznych stanovísk 
fotokamery. 

2. Snímky predkladáme tak aby sa smery pozorovania pretli. Keď sú snímky správne 
orientované, vzniká stereoskopický vnem priamy - ortoskopický efekt. Keď sú 
snímky zamenené, alebo stranovo obrátené, vzniká obrátený stereoskopický vnem - 
pseudoskopický efekt. 

 
Testy ostrosti  stereoskopického videnia 

 
Ostrosť stereoskopického videnia priamo udáva kvalitu stereografického merania. 

Poznáme lekárske testy očí – oftomológia a fotogrametrické testy (Zeiss, VLF, 
trojtyčkový mechanický test). Podľa dosiahnutej ostrosti stereoskopického videnia a 
stereoskopickej presnosti rozdeľujeme videnie do týchto kategórií: 
1. `` - videnie výborné, adept má predpoklady na najpresnejšie fotogrametrické 

merania, 
2. ``,20``- videnie veľmi dobré, adept má predpoklady nameranie väčšiny 

fotogrametrických prác, 
3. ``,30``- videnie dobré, adept môže merať pri menej presných a menej 

náročných fotogrametrických prácach, 
4. 30 `` - nevyhovujúce videnie, adept nemá stereoskopické videnie. 

 
 
 
Obr. 7 Testy ostrosti videnia 
 
1.1.6 Prístroje a pomôcky na stereoskopické pozorovanie 
 
Stereoskopy: 

Sú to jednoduché optické zariadenia, ktoré umožňujú nerušené umelé stereoskopické 
pozorovanie. Oddeľujú akumuláciu očí od konvergencie. Šošovkový stereoskop sa 
skladá z 2 vypuklých šošoviek, ktoré sú pripojené na rámik. Možno ním pozorovať 
snímky malého formátu do 7x7 cm. Ohnisková vzdialenosť 8 - 10 cm, zväčšenie 3x. 

 
 
 
 
 
 
 

Obr. 8 Stereoskopy 
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Zrkadlový stereoskop: 

Zrkadlový stereoskop má očnú základnicu rozšírenú pomocou zrkadiel, možno ním 
pozorovať snímky do formátu 30x30 cm. 

Anaglyf: 
Elementárne obrazy sa vytlačia v doplnkových farbách - červená a modrá (zelená). 
Tento spôsob využíva prístroj Multiplex 

Okuliare: 
Pozorovaním cez okuliare, ktoré majú namiesto skiel filter rovnakých farieb ako 
anaglyf, vidíme stereoskopický obraz. Červený filter neprepúšťa červenú farbu, 
modrý (zelený) neprepúšťa modrú (zelenú). V priesečníku týchto smerov získavame 
priestorovú polohu pozorovaných bodov. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Synchrónne clony: 
Tento spôsob stereoskopického pozorovania je založený na takzvanom časovom 
rozdelení obrazu. Priestorový vnem môže vzniknúť aj tak, že snímkovú dvojicu 
nepozorujem súčasne, ale striedavo v krátkych časových intervaloch. Nevýhodou 
synchrónnych cloniek je rýchla únava očí. 

Polarizované svetlo: 
Na miesto farebných filtrov, ktoré sa používajú pri anaglyfickom spôsobe, sa tu 
používajú polarizátory. Polarizátory prepúšťajú len jednu osnovu polarizovaného 
svetla, čím sa dosiahne rozdelenie obrazu a každému oku sa dostane iba jemu 
prislúchajúci obraz. 

Obr. 11 Schéma stereoskopického pozorovania polarizovaným svetlom 
 

 

Obr.9 Zrkadlový stereoskop 

Obr.10 Farebné 3D okuliare 
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Meranie pomocou sterekomparátora: 
 
Stereokomparátor je prístroj na meranie snímkových súradníc resp. súradnicových 
rozdielov za pomoci horizontálnej a vertikálnej paralaxy. Označenie STEKO 1818. 
Snímkové súradnice meriame obvykle len na jednej snímke (ľavá), pravá snímka 
slúži na meranie paraláx. Snímky orientujeme tak, aby spojnice rámových značiek 
boli rovnobežné so súradnicovými osami prístroja. Presnosť merania snímkových 
súradníc je mm, a presnosť odčítania paraláx  mm. 
Existujú aj precíznejšie prístroje napr. Dicometer s presnosťou merania mm. 

 
 
Obr. 12 Stereokomparátor Steko 1818 Zeiss Jena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naozaj to viem ? 
 
1. Aká je definícia fotogrametrie? 
2. Kde všade sa využíva fotogrametria? 
3. Ako rozdeľujeme fotogrametriu? 
4. Aké sú výhody fotogrametrie voči klasickým geodetickým metódam? 
5. Akým vývojom prešla fotogrametria? 
6. Aké poznáme šošovky? 
7. Čo je ohnisková vzdialenosť? 
8. Čo je hlavný bod snímky? 
9. Čo je raster a vektor? 
10.  Prvky vnútornej orientácie? 
11.  Aké sú podmienky pre stereoskopické videnie? 
12.  Aké pomôcky používame na stereoskopické videnie a meranie? 
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1.2 Pozemná fotogrametria 
 
Čo je to pozemná fotogrametria? Čo je prieseková fotogrametria? Čo je 
stereofotogrametria? Aké poznáme spôsoby vyhodnotenia snímok? Aký prístroj je 
fototeodolit? Aké druhy fototeodolitov poznáme? Čo obsahujú poľné práce vo 
fotogrametrii? Čo je digitálne vyhodnotenie pozemných snímok? Čo vplýva na 
presnosť a hospodárnosť pozemnej fotogrametrie? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.1 Definícia a vývoj pozemnej fotogrametrie 
 

Je vedný odbor zaoberajúci sa určovaním rozmerov, polohy a vlastnosti 
predmetov a javov na ich fotografických snímkach. Podkladom pre pozemnú 
fotogrametriu sú snímky vyhotovené meračskou fotokomorou z pevného stanovišťa na 
zemi. Tieto snímky nazývame meračskými preto, lebo majú zaistené prvky vnútornej a 
vonkajšej orientácie, ktoré umožňujú určiť priestorovú polohu každého bodu meraného 
na snímke. Práve pevné stanovište umožňuje presnú orientáciu osi záberu v priestore.  

Prvou hlavnou pracovnou metódou pozemnej fotogrametrie je pozemná 
prieseková fotogrametria. Bola podmienená vynálezom fotografie v roku 1839. 
 
 
 
 

Kľúčové slová 
pozemná fotogrametria 

prieseková fotogrametria 
fototeodolit - fotokamera 

prieskum územia 
zorné pole stanovišťa 

základnica 
kontrolné body 

digitálna fotogrametria 
hospodárnosť a presnosť 

Čo mám vedieť: 
- definovať pozemnú fotogrametriu, 
- vysvetliť priesekovú fotogrametriu, 
- vysvetliť stereofotogrametriu, 
- popísať časti fototeodolitu, 
- druhy fototeodolitov, 
- vysvetliť poľné práce v pozemnej fotogrametrii, 
- navrhnúť fotogrametrickú základnicu, 
- navrhnúť kontrolné body, 
- od čoho závisí hospodárnosť pozemnej fotogrametrie, 
- presnosť pozemnej stereofotogrametrie. 
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1.2.2 Prieseková fotogrametria 
 

Prieseková fotogrametria je analógová metóda s meraním pomocou meračského 
stola. Je to najstarší fotografický spôsob vyhodnotenia snímok. Poloha jednotlivých 
bodov terénu sa určuje na princípe pretínania napred. Výška bodov sa určuje 
trigonometricky. Ďalším rozhodujúcim faktorom v rozvoji pozemnej priesekovej 
fotogrametrie bolo vynájdenie a vývoj pozemnej fotokamery - fototeodolitu.  Snímky sa 
zhotovujú fototeodolitom a vyhodnocujú sa graficky alebo graficko-počtársky. Terén sa 
fotografuje z dvoch alebo troch stanovíšť, ktoré musia byť určené geodeticky polohovo 
aj výškovo. Nevýhodou metódy je, že pri dlhých základniciach sa na snímkach 
identifikácia bodov vykonáva veľmi obtiažne. Vyhodnotenie spočíva v určení polohy a 
výšky bodu. Prieseková fotogrametria sa uplatňuje aj dnes pri snímkach 
architektonických diel a pri iných úlohách menšieho rozsahu, prípadne vo 
vysokohorských oblastiach a najmä tam, kde niesu prístupné špeciálne vyhodnocovacie 
prístroje (Gregor, Bartoš 1994). 

Obr. 13 Schéma priesekovej fotogrametrie 
 
1.2.3 Stereofotogrametria 
 

Druhou metódou je stereofotogrametria. Stereofotogrametria je založená na 
princípe stereoskopického videnia a merania. Snímky sú vyhotovené z pomerne krátkej 
základnice, väčšinou s rovnobežnými osami záberu.  
Spôsob  vyhodnotenia stereografických snímok môže byť:  
 počtársky, 
 mechanicky, 
 analógovo, 
 analyticky, 
 digitálne. 

Digitálny spôsob vyhodnotenia (súčasný)  sa v posledných desaťročiach uplatnili 
najmä v netopografických oblastiach. Pri analógovej fotogrametrii je dodržaná analógia 
vyhotovenia snímok (ľavá snímka je vľavo, pravá snímka je vpravo), analytická 
fotogrametria nedodržiava analógiu vyhotovenia snímok, v analytickom prístroji sú 
snímky uložené napr. nad sebou. 
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1.2.4 Fototeodolit  
 
Pozemné fotografické snímky vyhotovujeme meračskou fotokamerou vystrojenou 

pomôckami na určenie prvkov vonkajšej orientácie snímky. Základnými súčasťami 
fototeodolitu sú podstavec, fotokamera a orientačné zariadenie. Podstavec fototeodolitu 
tvorí obvyklá teodolitová trojnožka, pomocou ktorej sa prístroj pripevňuje na statív. 
Fotokamera fototeodolitu je pochopiteľne usporiadaná ako meračská fotokamera s 
trvalým zaostrením na určitú vzdialenosť, obvykle na nekonečno. Na prednej strane 
fotokamery je objektív. Zadnú stranu tvorí do roviny zabrúsený obrazový rám s 
rámovými značkami. Vzdialenosť objektívu od obrazovej roviny je konštantná - 
ohnisková vzdialenosť fotokamery, je vyrytá na štítku a spolu s číslom záberu sa 
zobrazí na každej snímke. Pre každú fotokameru sú výrobcom udané jej parametre. Sú 
to prvky vnútornej orientácie, ohnisková vzdialenosť a súradnice hlavného bodu, potom 
skreslenie objektívu, svetelnosť, veľkosť zorného poľa a smere vertikálnom a 
horizontálnom vyjadrená v uhlovej miere, snímkový formát atď. (Gregor, Bartoš 1994). 
 
1.2.5 Druhy fototeodolitov: 

~ jednostanoviskové, 
~ dvojstanoviskové, 
~ snímkomerný teodolit.  

 
 
 

 
a) Jednostanoviskové fototeodolity: 
Dve meračské komory umiestnené na koncoch pevne danej základnice konštantnej 
dĺžky. Jednostanoviskové teodolity sa používajú pre účely takzvanej blízkej 
fotogrametrie. Na pevnej základnici konštantnej dĺžky sú dve rovnaké meračské 
fotokomory pripevnené na základnicový nosník tak, že ich osi záberu sú v zmysle 
normálneho prípadu stereofotogrametrie navzájom rovnobežné a kolmé na základnicu. 
b) Dvojstanoviskové fototeodolity: 
Snímky sú vyhotovené na dvoch koncových bodoch fotogrametrickej základnice. 
Fototeodolity dvojstanoviskové môžu byť: 

- s pevnou horizontálnou osou záberu, 
- so skloniteľnou osou záberu. 

Pri fototeodolitoch s pevnou horizontálnou osou záberu je fotokamera pevne 
spojená s vertikálnou osou, ktorá dosadá do teodolitového podstavca. Na fotokomore je 
pripevnený zámerný ďalekohľad, ktorým sa vykonáva orientácia osi záberu vzhľadom 
na základnicu. Ďalekohľad je spojený s horizontálnym delením kruhom, na ktorom sa 
dá nastaviť uhol 35 grádov medzi osou záberu a základnicou pre stočené snímky. 

Obr.14 Fototeodolity a dig.fotoaparáty 
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Fototeodolity s pevnou horizontálnou osou majú prednosť v tom, že pre vyhodnotenie 
snímok možno použiť jednoduché počtárske a grafické metódy a na vyhodnotenie 
snímok s horizontálnou osou záberu možno použiť vyhodnocovacie prístroje - 
stereoautograf. 
Fototeodolity so skloniteľnou osou záberu majú výhodu v tom, že môžeme vyhotoviť 
snímky s ľubovoľným sklonom osi záberu, a tým zväčšiť výškový rozsah záberu. Na 
ráme sú ložiská pre čapy fotokomory, ktoré prakticky tvoria horizontálnu os, okolo 
ktorej sa fotokomora so skloniteľnou osou skláňa. Ďalšou výhodou konštrukcie 
skloniteľnej osi je, že objektív je pevne spojený s obrazovou rovinou, čo zaisťuje 
stabilitu vnútornej orientácie fotokomory.  
c) Snímkomerný teodolit: 
Je veľmi presný prístroj, ktorý umožňuje premeriavanie horizontálnych a vertikálnych 
uhlov na meračských snímkach. Prístroj má meračskú komoru, ktorá má objektív takej 
istej ohniskovej vzdialenosti ako použitý fototeodolit. Do prístroja sa vloží snímka, 
potom sa centruje a orientuje, t.j. postaví sa do takej polohy, akú mala komora 
fototeodolitu v okamihu expozície. V snímkomernom teodolite sa používa taký istý 
objektív, aký má fototeodolit, aby eliminoval vplyv skreslenia. Tento prístroj sa 
pôvodne používal na vyhodnocovanie snímok so sklonenou osou záberu. Dnes sa už 
ako samostatný prístroj nepoužíva.  
 
Fototeodolity ďalej rozdeľujeme na: 
 metrické – prvky vnútornej orientácie udáva výrobca a nemenia sa, 
 semimetrické – univerzálne, meracie komory za pomoci mriežky, 
 nemetrické – nedržia prvky vnútornej orientácie. 
Fototeodolity pre blízku fotogrametriu y = 10 – 30 m, 
Fototeodolity topografické a inžinierské y m. 
Najznámejšie fototeodolity používané na Slovensku: Zeiss Jena TAM 1318, UMK10, 
UMK20, UMK30, UMK6.5. 

 
 
 
 
 
 

Obr.15 Univerzálna meračská kamera 
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1.2.6 Poľné práce v pozemnej fotogrametrii  
 
a.) Prieskum územia: 

Účelom prieskumu je nájsť vhodné základnice a rozložiť ich tak, aby sme celé 
mapované územie zobrazili na snímkach podľa možnosti bez hluchých (zakrytých) 
priestorov. Tieto priestory treba potom geodeticky domerať (napr.tachymetricky), čím 
sa práca predlžuje a zdražuje. Prieskum pozostáva z obchôdzky územia, pri ktorej 
vyhľadáme miesta pre jednotlivé základnice a určíme, či okrem normálnych snímok 
treba vyhotoviť aj snímky stočené. Výsledok prieskumu poznačíme do náčrtku, kde 
uvedieme polohu jednotlivých základníc so smermi osi záberu, údaje o tom, aké snímky 
vyhotovíme na stanovišti, ako aj pokyny pre prípadné pripojenie základnice na 
geodetickú sieť.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 16 Kombinovanie základníc 
 
b.) Zorné pole stanovišťa 

Pre voľbu stanovíšť fototeodolitu treba poznať zorné pole fotokamery, ktoré 
vyplýva z konštanty fotokamery a úžitkového formátu snímky. Zorné pole stanovišťa je 
väčšie ako zorné pole fototeodolitu, pretože okrem normálnych snímok môžeme 
vyhotoviť aj snímkové dvojice stočené napravo a naľavo. Celkové zorné pole stanovišťa 
určíme tak, že k zornému uhlu fotokamery pripočítame príslušné uhly stočenia. Pre 
stanovenie rozsahu zorného poľa stanovišťa používame rôzne pomôcky, napr. vo forme 
optického priezoru, alebo pre predbežný prieskum na mape použijeme priesvitku so 
zorným poľom príslušnej kamery.  
Stanovište fototeodolitu sa usilujeme umiestniť tak, aby sa fotografované územie 
zobrazilo podľa možnosti frontálne. Pri voľbe stanovíšť ďalej dbáme aby výškový 
rozdiel koncových bodov základnice neprekročil 1/5 dĺžky základnice.  
Základná rovnica stereografie: (výpočet vzdialenosti y) 

f
p
by                 

b – dĺžka základnice, p – paralaxa, f – konštanta kamery 
 
Určenie dĺžky základnice 

Dĺžka základnice b je závislá od vzdialenosti najbližšieho a najvzdialenejšieho 
bodu, ktorý máme zmerať. 

ak f = 200 
420
minmax yb

y
 ak f = 100   

410
minmax yb

y
  

 
c.) Kontrolné a vlícovacie body  

Pri pozemných snímkach poznáme prvky vonkajšej orientácie a teoreticky by sme 
na vyhodnotenie nepotrebovali žiadne vlícovacie body. Tieto kontrolné body v súlade s 

C 

A 

B 

AR 

b1 

b2 b3 BR 

BL 

AL 
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leteckou fotogrametriu zvykneme označovať aj ako vlícovacie body, i keď v pozemne 
fotogrametrii nemajú takú funkciu ako v leteckej fotogrametrii. Pre kontrolu a opravu 
prvkov vonkajšej orientácie jedného stereomodelu stačia tri kontrolné body, jeden v 
popredí a dva v pozadí, umiestnené tak, že ich spojnica je približne rovnobežná so 
základnicou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Obr. 17 Rozloženie kontrolných bodov v zábere stanovišťa 
 

Podľa možnosti volíme pre každú snímkovú dvojicu štyri kontrolné body 
umiestnené tak, aby sa podľa možnosti dali použiť aj pre susedné stereomodely. 
Kontrolné body môžeme vo všeobecnosti stabilizovať prostriedkami obvykle 
používanými v geodézii. Signalizované sú najvýhodnejším spôsobom t. j. diagonálové 
signály, ktoré majú výhodní farebný kontrast. (čierno-biely, žlto-modrý). Veľkosť 
signálu volíme podľa vzdialenosti kontrolných bodov, tak aby jeho rozmer na snímke 
bol aspoň 0.1 mm. Pre f = 200, rozmery signálu 20x20cm do vzdialenosti 300 – 500m a 
rozmery 50x50cm do vzdialenosti 800 – 1000m (Gregor, Bartoš 1994). 
Obr. 18 Stabilizácia a signalizácia kontrolného bodu 
 

 
 
 
 
 
 

 
d.) Montáž fotoplánu fasády 
Je to mapa (náčrt) jednosnímkovej fotogrametrie transformovaný do S-JTSK. Slúži ako 
podklad pri tvorbe máp, meraní deformácií a pri revízií údajov KN. 
Presnosť fotoplánu kontrolujeme porovnaním dĺžok medzi vlícovacími bodmi, a to 
vypočítaním zo súradníc a odmeraným na fotopláne.  
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1.2.7 Digitálne vyhodnotenie pozemných snímok  

 
Použitie optickoelektrických senzorov, ako napr. CCD kamier a vhodného 

počítačového vybavenia, umožňuje v súčasnosti spracovanie fotogrametrických dát v 
režime on-line a dokonca aj v reálnom čase. Táto skutočnosť umožňuje nové aplikácie 
pre digitálnu fotogrametriu, osobitne v oblasti inžinierskych meraní, v priemyselnej 
meracej technike a robotike (Gregor, Bartoš 1994). 
Digitálny obraz možno vytvoriť v podstate dvoma spôsobmi:  

- primárnou digitalizáciou, kde senzor priamo vytvára digitálny obraz, napr. 
digitálny aparát (fotoaparát/kamera), 

- sekundárnou digitalizáciou daného (analógového) obrazu (snímky mapy) 
digitalizačným zariadením - skenerom. 

Rozlišovacia schopnosť digitálneho obrazu je daná rozmerom obrazového prvku 
(pixelom) a je jedným z hlavných parametrov snímacieho senzora. Rozlišovacia 
schopnosť skenerov sa obyčajne vyjadruje počtom obrazových prvkov (pixelov). Jeden 
z najjednoduchších digitálnych vyhodnocovacích prístrojov je digitálny videoploter 
DVP firmy Leica určený na stereofotogrametrické vyhodnotenie. Prístrojovú časť tvorí 
počítač, pozorovací systém a tablet s myšou. Body a čiary merané operátorom sa 
farebne zobrazia na obrazovke na obidvoch snímkach. Tak ako v konvenčnej 
fotogrametrii, závisí presnosť digitálnej fotogrametrie prevažne od snímkovej mierky a 
v danom prípade aj od rozlišovacej schopnosti skenera (Gregor, Bartoš 1994).  

Obr.19 Montáž fotoplánu fasády 

Obr. 20 Digitálna pracovná stanica 
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1.2.8 Hospodárnosť a presnosť pozemnej stereofotogrametrie  
 
Hospodárnosť závisí od mnohých faktorov. V záujme hospodárnosti a dobrých 

výsledkov treba vziať do úvahy: 
 tvárnosť terénu, jeho dĺžku, členitosť terénu, výškové rozdiely, 
 mierku mapy, odľahlosť vrstevníc, vyžadovanú presnosť, 
 použiteľnosť jestvujúcich geodetických podkladov a nevyhnutnosť ich doplnenia, 

resp. zhotovenia nových, 
 spôsob fotografovania a vyhodnocovania, kvalitu a výkonnosť prístrojov, 
 odborné znalosti, zapracovanosť a skúsenosti osôb vykonávajúcich fotogrametrické 

práce, 
 ťažkosti v súvislosti s cestovaním a dopravou, ubytovaním, stravovaním, 

obstarávaním materiálov a počasím, ako aj fyzickú zdatnosť fotogrametrov a ich 
pomocníkov, 

 podmienky týkajúce sa termínu prác a finančného nákladu. 
 
Pozemná stereofotogrametria je veľmi presná. Udáva sa polohová chyba 1o/oo 
vyhodnocovanej vzdialenosti a výšková chyba 0.5o/oo. 
Záverom možno povedať, že pozemná stereofotogrametria je presnosťou rovnocenná so 
všetkými ostatnými metódami topografického mapovania.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naozaj to viem ? 
 
1. Aká je definícia pozemnej fotogrametrie? 
2. Vieš vysvetliť priesekovú fotogrametriu? 
3. Čo je stereofotogrametria? 
4. Aké sú časti fototeodolitu? 
5. Aké poznáš druhy fototeodolitov? 
6. Čo obsahuje prieskum územia? 
7. Podľa čoho sa navrhuje fotogrametrická základnica? 
8. Čo sú kontrolné body a ako ich stabilizujeme a signalizujeme? 
9. Čo je montáž fotoplánu fasády? 
10. Akými spôsobmi možno vytvoriť digitálny obraz? 
11. Aké sú časti digitálnej pracovnej stanice Leica? 
12. Čo vplýva na hospodárnosť a presnosť pozemnej fotogrametrie? 
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1.3 Letecká fotogrametria 
 
Čo je to letecká fotogrametria? Kde sa využíva letecká fotogrametria? Akým 
spôsobom sa zalietavajú letecké snímky? Ako sa naviguje snímkový let? Aké sú 
časti leteckej fotokamery? Aké pomocné zariadenia sa používajú pri leteckej 
fotokamere? Aké metódy jednosnímkovej fotogrametrie poznáme? Čo je 
priestorové vyhodnotenie?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.1 Úvod do leteckej fotogrametrie  

 
Na jednosnímkovú leteckú fotogrametriu, pre účely fotogrametrického 

mapovania, ako aj pre interpretačné a prieskumné úlohy, sa takmer výhradne využívajú 
zvislé letecké snímky. V prípade porovnania presne zvislej leteckej snímky rovinného 
územia s mapou ide o projektívny vzťah medzi dvoma rovinami - snímková rovina a 
rovina terénu - a prakticky rozdiel je len v mierke. Hlavné faktory, ktoré majú vplyv na 
skreslenie perspektívneho obrazu na snímke, sú sklon a členitosť reliéfu. Metódy 
jednosnímkovej fotogrametrie využívajú projektívny vzťah medzi snímkovou rovinnou 
a rovinnou terénu, a tým zabezpečujú transformáciu snímky jednak do vyžadovanej 
mapovej mierky a jednak zo všeobecnej polohy v priestore do presne zvislej polohy 
v nadírovej rovine.  

Kľúčové slová 
letecká snímka 

prekryt 
nosič fotokamery 

navigácia 
letecká fotokamera 

pomocné zariadenia leteckej kamery 
priestorové vyhodnotenie 

 

Čo mám vedieť: 
- čo je letecká fotogrametria a kde sa využíva, 
- spôsoby zalietavania snímok, 
- spôsoby navigácie, 
- časti fotokamery, 
- pomocné prístrojové zariadenia, 
- metódy jednosnímkovej fotogrametrie, 
- princíp digitálneho vyhodnotenia, 
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Letecká fotogrametria má široké uplatnenie. Využíva hlavne v geodézii a 
kartografii pri zobrazovaní máp v mierke od 1 : 100 000 až 1 : 1000, vyhotovenie 
číselných a grafických podkladov pre projektovanie líniových a plošných stavieb. 
Nachádza uplatnenie aj v iných odvetviach ako astronómia, meteorológia, lesníctvo, 
poľnohospodárstvo, geológia atď. Má výrazné využitie pri vojenskom prieskume 
územia a prieskume územia vykonaného v záujme ochrany životného prostredia. V 
súčastnom období majú výrazné uplatnenie ortofotomapy, ktoré sú vyhotovované 
digitálnou technológiou. 
Ako základ pre leteckú fotogrametriu je snímkovanie pomocou špeciálnej fotokamery 
upevnenej v lietadle. 
 
Obr. 21 Schéma zalietavania   snímok – nadírová rovina 

 
  
                     
 
 
 
 
 
 
 
Spôsoby zalietavania (snímkovania): 
a) Radové snímky – snímky spojené navzájom pozdĺžnym prekrytom p približne 60%, 

pričom vzniká stereoskopický vnem. Celé mapované územie je pokryté minimálne 
dvojnásobným počtom snímok. Pre účely mapovania sa volí väčšinou pozdĺžny 
prekryt 80 – 85%. Jeden snímkový rad tvorí snímkový pás. 

b) Plošné snímkovanie – platia tu zásady ako pri radových snímkach. Pozdĺžny prekryt 
väčší ako 60 % a priečny prekryt 20 – 30%. Z hľadiska hospodárnosti čím menší je 
priečny prekryt, tým je menší počet snímkových pásov. 

Snímkový let pre meracie a mapovacie práce sa spravidla vyhotovuje v ročných 
obdobiach bez snehovej pokrývky a v denných hodinách s osvetlením 33% a viac. 
Kvalita leteckých snímok závisí hlavne od počasia počas snímkového letu. Výška letu je 
závislá od konštanty fotokamery a mierky snímky. 
                                            Msfh   
Pri leteckom snímkovaní nosičom fotokamery je lietadlo, ktoré je v pohybe, preto pri 
expozícií vzniká pohybová neostrosť obrazu (zmaz). Kompenzácia pohybovej neostrosti 
sa vykonáva automaticky vo fotokamere. Optimálny počet vlícovacích bodov je 5-6 na 
každej snímke. 
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Pracovná rýchlosť lietadla je od 250 – 300 km/h, čo vyhovuje pre mierky 1:7 000 a 
menšie. Pri väčších mierkach sa lietadlo musí pohybovať pomalšie (Gregor, Bartoš 
1994). 
1.3.2 Navigácia snímkového letu 

 
Na rozdiel od bežnej navigácie, navigácia snímkového letu vyžaduje osobitné 

úkony, pri ktorých zalietavame územie viacerými pásmi. Pásy sú vzájomne rovnobežné 
a v rovnakých odstupoch. Ďalšou dôležitou požiadavkou je, aby snímkový let bol 
horizontálny a zvislá os sa neodkláňala od zvislice. Smer letu sa kontroluje vizuálne 
pomocou mapy strednej mierky (Gregor, Bartoš 1994). 
Spôsoby navigácie: 
 palubný (vizuálne, mapa, palubný počítač), 
 pomocou rádio-lokačného zariadenia (Ratran), 
 pomocou satelitov (GPS). 
Zber údajov: 
 Primárny: letecká snímka sa využíva ako pamäťové médium informácií, 
 Sekundárny: zber údajov vo forme súradníc analógového alebo digitálneho obrazu 

(systém skenera). 
 
1.3.3 Letecká fotokamera 
 
Skladá sa z týchto častí: 
~ teleso fotokamery: je vyrobené z tvrdého kovu, je stabilné. 
~ objektívový nástavec: normálny, širokouhlý, nadširokouhlý, 
~ pamäťové zariadenie 
~ záves kamery: umožňuje horizontovanie fotokamery a pootočenie okolo zvislej osi 

fotokamery. Záves eliminuje vplyv znosu lietadla a tlmí vplyv vibrácie lietadla. 
Obr. 22 Letecká kamera a digitálna letecká kamera 

 
Pomocné prístrojové zariadenia: 
 regulátor prekrytu: zabezpečuje pozdĺžny prekryt snímok 
 statoskop a rádiový výškomer: slúžia na určenie výšky letu 
 GPS: slúži na určenie priestorových súradníc projekčného 

centra jednotlivých snímok 
 gyrostabilizačné zariadenie: eliminujeme ním zmaz vplyvom 

bočného výkyvu lietadla, zabezpečuje zvislú os záberu 
(nadír) 

 expozimeter: určuje správny čas expozície snímok 
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1.3.4 Metódy jednosnímkovej fotogrametrie - analógovej 
 
Rozdeľujeme na:  
 grafické, najmenej presné a pracné postupy prenášania bodov zo snímky mapy, 

napr. prúžková metóda, metóda projektívnych sietí, ktoré využívajú grafické 
spôsoby riešenia projektívnej geometrie s praktickým významom pri menšom počte 
bodov, 

 opticko-grafické, ktoré využívajú na transformáciu obrazu snímky do mapy 
jednoduché optické prístroje, ako napr. obkreslovače, 

 opticko-mechanické, sú to metódy, ktorých riešenia sú presné prostredníctvom 
analógových prístrojov - prekresľovačov - vzájomné projektívne vzťahy medzi 
približne zvislou snímkou a rovinou územia. 

 
 
1.3.5 Vyhodnotenie leteckých snímok 

 analógové, založené na optickej, opticko-
mechanickej alebo mechanickej analógii 
matematického modelu riešenia, 
 analytické, ktoré priamo využívajú 
matematický model na rekonštrukciu vzťahov 
medzi snímkovými a predmetovými 
súradnicami s využitím počítačov a 
servotechniky. 
 digitálne 
Dnes už len digitálna fotografia a súradnice sú 
spracúvané on-line. 

Obr. 23 Ukážka rozloženia snímok 

Vo fotogrametrií sa jedná o stredové 
premietanie snímky vyhotovenej centrálnou projekciou a transformáciu snímkových 
súradníc na geodetické súradnice. Stredom premietania je stred objektívu. Spojnice 
rámových značiek na snímke vytvoria snímkový súradnicový systém. Zo snímkových 
súradníc sú transformáciou vypočítané alebo určené geodetické súradnice kľúčových 
bodov. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naozaj to viem ? 
 
1. Čo je letecká fotogrametria a kde sa využíva? 
2. Aké poznáš spôsoby snímkovania? 
3. Vymenuj spôsoby navigácie a zberu údajov snímkového letu? 
4. Vymenuj základné časti leteckej fotokamery? 
5. Aké sú pomocné prístrojové zariadenia leteckej fotokamery? 
6. Vysvetli metódy jednosnímkovej fotogrametrie? 
7. Čo je základný princíp digitálnej leteckej fotogrametrie? 
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2. Ortofotomapy 
 
Čo je to analytická fotogrametria? Aký je postup tvorby analytickej fotogrametrie? Kde všade sa 
používa analytická fotogrametria? Aký je postup tvorby Ortofotomapy? Čo je digitálny model 
terénu? Definujte čo to je pozemný a letecký skener? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Analytická a digitálna fotogrametria 
Je to metóda, ktorá využíva matematické modely (matice). Jej rozvoj je závislý na 
rozvoji počítačovej (výpočtovej) techniky. Základný prístroj je stereokomparátor a PC 
zostava. 
História: 

- Aristoteles – 350 p.n.l. – vynašiel základy optickej projekcie, ktorú využívajú 
prístroje typu Multiplex, Stereoplanigraf ... 

- Leonardo da Vinci – 1492 – vynašiel princíp optickej perspektívy 
- Pulfrich, Gruber, Walder – vynašli princíp spracovania jednosnímkovej 

fotogrametrie 
- Medzi staršie prístroje patria: Autografy (Wild), stereografy, prístroje 

s analytickou projekciou (AP-1, AP/c-4....) 
Vývoj: 
Od konca 50 – tich rokov 20 storočia. Prvý analytický vyhodnocovací prístroj Helava 
(1957). Koncom 80 – tich rokov sa elektornické počítače stali komerčne dostupnými aj 
pre širokú verejnosť. Najskôr sa riešila analytická aerotriangulácia metódou najmenších 
štvorcov MNŠ. 
 
 

Kľúčové slová 
analytická fotogrametria 

pracovné pole 
SD2000 Leica 

systém analytickej fotogrametrie 
Integrovaná metóda mapovania 

Digitálna ortofotomapa tvorba a schéma 
Využitie ortofotomáp 

Presnosť 
Digitálny model terénu 

Pozemný a letecký skener 

Čo mám vedieť: 
- definovať 4 etapy analytického spracovania, 
- vymenovať pracovné pole a súčasné možnosti analytickej fotogrametrie, 
- poznať všetky elementárne chyby, ktoré ovplyvňujú analytickú fotogrametriu, 
- definovať ortofotosnímku a postup tvorby DOM, 
- vymenovať využitie DOM 
- objasniť presnosť máp 
- TIN a GRID model 
- Model terénu 
- Pozemný a letecký skener 
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Pracovné pole:  
1.) Letecká fotogrametria 

– transformácia súradníc, výpočet plôch a kubatúr 
– analytická aerotriangulácia (zhusťovanie bodového poľa 

fotogrametrickou metódou) 
2.) Topografické aplikácie – mapovanie, topografia a vyhotovenie ortofotomáp 
3.) Netopografické aplikácie – pevné stanovisko, metóda merania v reálnom čase 
4.) Fotogrametria a metrológia – nepriame meranie (na snímkach) 

 
 
Najnovším vyhodnocovacím prístrojom je pracovná stanica WorkStation, ktoré majú 
procesory na báze osobných počítačov (SD 2000 Leica 2-4m presnosť). 
Presnosť analytických vyhodnocovacích prístrojov závisí od snímania snímkových 
súradníc. Pričom vretená (ojnice) zabezpečujú vnútornú presnosť lineárneho posunu 1-2 
m, vonkajšia presnosť je ovplyvnená tepelnou rozťažnosťou vretien. Preto používame 
rotačné snímače, ktoré nám zabezpečia vyššiu presnosť (cca 3 m), aj keď registrujú 
s presnosťou na 1m. 
 

 
Systém analytickej fotogrametrie: 

1.) zber údajov (vstup): 
- objekt merania, 
- senzor, 
- meračský prístroj, 
- kontrolné údaje. 

Obr. 24 Súradnicový systém 
- snímkový 
- modelový 
- referenčný 

Obr 25. Digitálna pracovná stanica 
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2.) spracovanie údajov (analýza): 
- dáta (parametrické a rozmerové), 
- počítač (hardware a software). 

3.) prezentácia dát (výstup): patria sem kresliace a zobrazovacie zariadenia 
- na monitore (zobrazovacie zariadenie), 
- na papieri (analógová forma), 
- na pamäťovom médiu .... 

4.) rozšírený výstup: 
- vo forme súradníc, 
- tvorba vrstevníc, 
- tvorba polohopisu, 
- 3D model, 
- výpočet plôch a kubatúr. 

 
Elementárne chyby, ktoré ovplyvňujú presnosť analytickej fotogrametrie: 

1.) priamočiarosť určujúcich lúčov (chyba sa nazýva distorzia) – je spôsobená 
chybou objektívu, 

2.) nerovinnosť emulznej vrstvy (pri vyhodnocovaní) – nerovinnosť vytvárajú 
variácie a kombinácie snímkových súradníc len na analógovej snímke 

3.) zrážka filmu – je definovaná kvalitou použitého podkladového materiálu na 
analógovej snímke 

4.) atmosferická refrakcia – podmienky pri vyhotovení a vyhodnocovaní snímky 
nie sú rovnaké, 

5.) chyby prístroja, (softverové chyby a chyby let.kamery) 
6.) chyba operátora, (merača pri spracovaní snímky) 
7.) chyby daných vlícovacích bodov (súradnice a signalizácia). 

 
2.2 Ortofotomapa - Integrovaná metóda mapovania: 

Intenzívny technický a hospodársky rozvoj na celom svete je vyvolaný vysokými 
nárokmi na kvalitné mapy každého druhu. Je všeobecne známe, že tieto nároky nie sú 
dosť dobre splnené konvenčnými mapovacími metódami, ktoré produkujú kartograficky 
vypracované obrysové mapy. Práve toto kartografické spracovanie a príprava na 
reprodukciu je faktorom výrazne vplývajúci na čas a náklady pri zhotovovaní máp. 
Preto sa v posledných troch desaťročiach v stúpajúcej mierke používali zvislé letecké 
snímky, resp. z nich odvodené letecké fotoplány ako náhrada za obrysové mapy, najmä 
pre rýchly a hospodárny spôsob ich vyhotovenia. 

 
Letecká snímka je priamym obrazom zobrazenej časti územia, vzniknutý podľa 
všeobecných pravidiel perspektívneho zobrazenia a fotografického procesu v stupnici 
sivých tónov, ku ktorým ešte pri farebnej fotografii prichádzajú dobre rozlíšiteľné 
farebné tóny. Z jedného hľadiska je zobrazenie dokonalé, lebo obsahuje všetko, čo v 
okamihu expozície na terénne bolo a čo bolo viditeľné. Z druhého hľadiska má však 
toto zobrazenie nedostatky v tom, že napr. chýbajú zakryté časti obrazu vzhľadom na 
centrálnu perspektívu inými predmetmi, ďalej sú tu zobrazené aj náhodné, prípadne aj 
rušivé javy, ako sú napr. vozidlá na cestách, zatopené oblasti, dymové clony a pod., 
ktoré sú z kartografického hľadiska nežiaduce.  

 
 
 

 

Obr. 26 Letecké snímky 
zvislé a šikmé 
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Topografická mapa – je to mapa obsahujúca polohopis a výškopis bez ohľadu na 
mierku, teda aj mapy veľkých mierok - zobrazuje iba určité predmety v kódovaní 
prostredníctvom abstraktných značiek a symbolov po vykonanej generalizácii podľa 
účelu a mierky. Generalizácia sa uskutočňuje dva razy: prvý raz pri meraní v teréne a 
druhý raz pri kartografickom spracovaní, vzniká tým redukcia celkových informácii o 
terénne v inom smere, ako je to pri leteckej snímke. 

 
 
 

Fotomapa a ortofotomapa - za určitých okolností spája v sebe množstvo 
informácii leteckej snímky, čitateľnosť, prehľadnosť a dodržuje polohovú presnosť 
topografickej mapy. Označením fotomapa rozumieme letecký fotoplán, ktorý 
kartografickou úpravou nadobudol niektoré vlastnosti topografickej mapy. 
Kartografická úprava sa spravidla týka vedenia názvoslovia, konvenčných značiek pre 
vyznačené topografické predmety, spôsob používania pôdy a výškopisu vo forme 
vrstevníc a kót vyznačených terénnych bodov. Pri vyhotovovaní fotomáp kopcovitých a 
členitých území však vznikali so zákresom výškopisu situačné chyby fotoplánu 
vyvolané terénnym reliéfom. Riešenie tohto problému priniesla metóda diferenciálneho 
prekresľovania, ktorej produktom sú ortofotosnímky a z nich potom možno zostavovať 
ortofotomapy. 
 
Spracovanie: 

Vyhodnotením snímkovej dvojice sa vlastne rieši hlavná úloha fotogrametrie 
a to rekonštrukcia priestorovej polohy bodov v predmetovom priestore (modelovom) 
pretínaním priestorových lúčov. 
Má 4 úlohy: 

1.) rekonštrukcia vnútornej orientácie snímok, 
2.) vzájomná orientácia snímok – systematické odstraňovanie vertikálnych paraláx 

na vlícovacích bodoch, 
3.) absolútna orientácia modelu – spresnenie mierky modelu, horizontovanie 

modelu vzhľadom na výškový systém, 
4.) vlastné vyhodnotenie polohopisu a výškopisu. 

Pre fotogrametrické metódy sa používa meračská kamera so známou vnútornou 
orientáciou (daná výrobcom kamery). Preto treba vyhotoviť vonkajšiu orientáciu 
snímkovej dvojice. Pre jednu snímkovú dvojicu treba min.12 prvkov. V rámci 
odstraňovania vertikálnych  paraláx sa určuje 5 prvkov (1, 2, 1, 2, ), alebo (by, 
bz, , , ). Bez vertikálnych paraláx vytvorenie modelu a absolútnej orientácie sa určí 
ešte 7 prvkov (mierka modelu a jeho orientácia v priestore). Vertikálna paralaxa narúša 
stereoskopický vnem. 
 
 

Obr. 27 Topografická mapa a ortofotomapy 
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2.3 Stereoortofoto 
 
Ortofotosnímka – je to geokódový (nečitateľný) súbor diferenciálne priestorovo 
transformovaných obrazových elementov (pixelov) digitálnej snímky do referenčnej 
roviny mapy (súradnicový systém ortofotomapy)  v počitačovom prostredí. 

Tvorba digitálnej ortofotomapy (DOM) pozostáva s nasledovných krokov: 

1. Príprava projektu, rekognoskácia a návrh umiestnenia vlícovacích bodov  
2. Umiestnenie a zameranie vlícovacích bodov (napr. metódou GPS)  
3. Letecké meračské snímkovanie v požadovanej mierke  
4. Aerotriangulácia, výpočet orientačných prvkov leteckých snímkov z vlícovacích 

bodov,  
5. Fotogrametrické mapovanie (výškové body a terénne hrany), výpočet 

digitálneho modelu terénu (reliéfu)  
6. Rektifikácia digitálnych snímkov na vlícovacie body a digitálny model terénu, 

farebné korekcie a mozaikovanie leteckých snímkov  
7. Uloženie na záznamové média a analógové výstupy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometrická korekcia – priestorová transformácia rohových bodov, 

Rádiometrická korekcia – vyhotovenie jednotného kontrastu snímok, 

Mozaikovanie – polohová transformácia na pospájanie snímok do plošného celku, 

Mapové údaje – polohopis, výškopis, popis a ostatné prvky mapy podľa účelu. 

Digitalizácia 

Spracovanie 

Digitálna snímka 

Digitálna pracovná stanica 

 
Digitálne vyhodnotenie 

Zavedenie 
orientačných 
parametrov 

Zber z DMR digitálneho 
modelu reliéfu 

Interpolácia výšok 

DTM digitálny 
terénny model 
 

Geometrická korekcia 

Rádiometrická korekcia 

Ortofotosnímka 

Mozaikovanie 

Doplnenie mapových 
údajov 

ORTOFOTOMAPA 

Obr. 28 Tvorba DOM 
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Pre ortofotosnímky možno získať dodatkové informácie o tvare terénu 
vyhotovením stereoskopického doplnku označovaného ako stereopartner alebo 
stereomate. Výhodou stereoortofotosystému vyvinutého v Kanade možno vidieť najmä 
v oblasti fotointerpolácie. 

Ortofotomapy môžu v mnohých prípadoch nahradiť doterajšie obrysové mapy, a 
to nielen ako mapy účelové, ale aj ako technicko-hospodárske mapy. V tomto smere 
treba vari len prehodnotiť požiadavky na obsah máp a na spôsob zobrazovania 
predmetov a naučiť používateľov máp tieto nové hlavné kartografické produkty 
používať. 
 
2.4 Využitie ortofotoproduktov: 

Ortofotosnímka, resp. ortofotomapa svojimi vlastnosťami (geokódovosť, 
multispektrálnosť, multitemperálnosť a hustota informácií) a vysokým stupňom 
automatizácie patrí medzi najvhodnejšie metódy tvorby a obnovy základných 
informačných systémov (GIS). 

Používajú sa tiež pri: 

- revízií topografických a katastrálnych máp, 
- zisťovaní alebo prognóze ekologických zmien na povrchu Zeme, 
- územnom plánovaní ako podklad.... 

Fotogrametrická metóda mapovania nám spĺňa 3 triedu presnosti a pre potreby 
mapovania v extraviláne 4 a 5 tr. presnosti. 

Ortofotomapy sa dopĺňajú o geodeticky merané údaje, ktoré nemôžeme zo snímky 
identifikovať. Rozdiel medzi fotografickým a meračským náčrtom je v tom, že body 
predmetu mapovania sú v náčrte zakrúžkované a označené modrou farbou. Na snímkach 
sú označené styky modelov a do náčrtu sú zaznačené veľkosti strešných plášťov (obrysy 
striech) 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

Pre topografické mapy v Mierke 1:10 000 boli použité 2 druhy leteckých snímok (MS 
1:13000 a 1: 18000)Súradnicová chyba mxy=  0,5-0,7 m a výšková mz=  0,4-0,6 m. 

Pre zvýšenie presnosti sa urobili dvojité nálety. Rozmery snímok 23x23 cm. Mierka 
leteckých snímok 1:25000 a 1:20000. Ak chcete zmenšiť čas výpočtu výšok o ¼ musia 
byť pozdĺžne prekryty až 80%. 

Obr. 29 DOM doplnená o geodetické 
merané údaje 
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2.5 Digitálny model terénu, model povrchu 
Model terénu sme zvyknutí vnímať a interpretovať z klasických mapových diel 

ako sústavu výškopisných informácií a terénnych prvkov. Vrstevnice, vrcholy a jamy 
majú presne definovanú výškovú informáciu. U roklín, strží a v skalnatých územiach 
táto informácia chýba. Určenie priebehu terénu vo Vysokých Tatrách je v mape 1 : 10 
000 problémom. Digitálna technika nám dovoľuje interpretovať terén ako sústavu 
nepravidelných trojuholníkov (TIN) model, prípadne ako pravidelnú (štvorcovú) sieť 
(GRID). 
Pre zachytenie morfológie terénu je v každom prípade veľmi potrebné zamerať 
terénnotvorné prvky a terén medzi nimi interpretovať pomocou pomocných bodov, čiar. 
Popis terénu zložitými matematickými plochami je vhodný, ale v súčasnom stave 
digitálnej fotogrametrie skôr pre kontrolu a vytipovanie problematických území. 
 

 

  

Model terénu sleduje terén, model povrchu 
sleduje povrch objektov v krajine. Je to 
povrch budov, porastov a pod. Z pohľadu 
automatického generovania modelu 
prakticky vždy hovoríme o modeli povrchu. 

Model terénu môžeme interpretovať 
pomocou vrstevníc, rezov, profilov, rovnako mu môžeme priradiť farbu podľa 
informácie o výške, smere, voči svetovým stranám, sklonitosti, odtokové pomery. 

náklady 

náklady presnosť 
mx

počet 

optimum 

Obr. 30 Presnosť a náklady 

Presnosť:  Hospodárnosť:  Efektívnosť: 

Obr. 31 Ukážky GRID a TIN 
modelu terénu. 
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Obr. 33       
3D laserový 
skener 

2.6 Automatická tvorba DTM zo stereomodelu 

Princíp automatickej tvorby digitálneho modelu povrchu je vo vzájomnej 
podobnosti rastrov a v meraní výšky na základe ich x-ovej paralaxy. Pre praktické 
použitie je takýto postup vhodný mimo intravilán a lesné plochy. Pokiaľ nechceme 
mapovať model povrchu. Pre model terénu sú vhodné automatické funkcie kombinovať 
s ručnou 3D vektorizáciou terénnotvorných prvkov polohopisu a výškopisu. 

 

 

 
2.7 Pozemné laserové skenovanie 

Laserové skenovanie je v súčasnosti najefektívnejšia metóda priestorového 
merania a následnej tvorby priestorových modelov (3D) z nameraných údajov. Princíp 
skenovania je založený na meraní tranzitného času prechodu laserového lúča od 
prístroja k objektu a späť. Od klasických laserových diažkomerov sa líši množstvom 
zameraných bodov za veľmi krátky čas (až štyritisíc bodov za sekundu). Prístroj 
umožňuje zamerať objekty do vzdialenosti 300 metrov s presnosťou modelovaného 
povrchu od dvoch do päť milimetrov.Laserový skener zameria v nastavenom zornom 
poli tzv. mračno bodov, čo je v podstate mriežka bodov (raster) s pravidelnými 
uhlovými rozostupmi. Rozsah skenovania je definovaný zorným poľom skenera, čo je 
horizontálne plných 360° a vertikálne 270°. Pre každý bod mračna sú známe smery a 
vzdialenosť od prístroja, takže poznáme aj jeho priestorovú polohu v absolútnych 
hodnotách y, x a z zvoleného súradnicového systému. K najväčším 
výhodám laserového skenovania patrí minimálny čas merania a 
zodpovedajúce krátke obmedzenie prevádzky objektu, resp. 
bezkontaktné meranie bez obmedzenia prevádzky. Výrazne vyššia 

produktivita práce sa 
premieta do 
finančných úspor, ale 
aj vyššej bezpečnosti a 

maximálneho 
skrátenia prác v 
teréne. 

 
 

 

Obr. 32         3D vektorizácia snímky 
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2.8 Letecký skener 
Jednou s perspektívnych metód pre mapovanie modelu terénu a povrchu je 

letecký skener. V lietadle je zariadenie, ktoré vysiela k zemi zväzok laserových lúčov. 
Meria ich odrazené časti a tým 
vzdialenosť od predmetov na 
povrchu. Keďže má INS a 
GPS meranie polohy, je 
výstupom priamo poloha bodu 
na zemi. 

 

 
Letecké laserové skenovanie sa využíva na mapovanie terénu a následné odvodenie 
digitálneho modelu reliéfu (DMR) a digitálneho modelu terénu (DMT). V porovnaní s 
radarovými systémami a fotogrametriou poskytuje najvyššiu presnosť mapovania 
terénu. Môže sa použiť na mapovanie porastových štruktúr ako aj mapovanie nízkej 
vegetácie. Na odstránenie šumu a tvorbu DMR a DMT sa využívajú rôzne techniky 
filtrovania.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naozaj to viem ? 
 
1. Čo je analytická fotogrametria (AF) a aké ma 4 stupne tvorby? 
2. Vymenujte pracovné pole AF? 
3. Čo je SD 2000 Leica? 
4. Čo je integrovaná metóda mapovania? 
5. Definuj: Letecká snímka, Topografická mapa a Fotomapa? 
6. Orientácia snímkovej dvojice? 
7. Definuj ortofotosnímku vlastnými slovami? 
8. Objasnite projekt tvorby DOM? 
9. Nakresli schému postupu tvorby DOM? 
10. TIN a GRID model? 
11. Objasni automatickú tvorbu DTM? 
12. Pozemný laserový skener je ..... 
13. Letecký skener je ..... 

 

Obr. 34         Letecký laserový 
skener a výstup 

Obr. 35  
Tvorba DTM a DMR 
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3. Diaľkový prieskum Zeme 
 

Čo je to DPZ? Ako vznikol DPZ? Za pomoci čoho získavame údaje DPZ? Fyzikálne základy DPZ? 
Zber údajov konvenčnými a nekonvenčnými systémami? Využitie DPZ v rôznych odvetviach 
hospodárstva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Úvod do DPZ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
V posledných desaťročiach došlo k výraznému rozvoju v oblasti získavania 

údajov a informácií o povrchu zemskom a o objektoch nachádzajúcich sa na Zemi,  v 
určitých vrstvách nad a pod zemou. Popri klasických čiernobielych a farebných 
fotografických snímkach sa začali v rôznych oblastiach národného hospodárstva 
(geológia, lesníctvo, meteorológia, poľnohospodárstvo a pod.) používať ďalšie 
fotografické i nefotografické záznamy, ako napríklad infračervené, multispektrálne, 
spektrozonálne, termálne, radarové snímky, respektíve záznamy ktoré poskytujú 
množstvo kvalitných, ale najmä kvantitatívnych informácií. Vznikla nová vedná 
disciplína - diaľkový prieskum Zeme (DPZ). Pojem DPZ sa začal viac-menej 
používať najmä v súvislosti s využívaním informácií získavaných zo záznamov z 
družíc. DPZ je umenie, veda a technológia na získavanie spoľahlivých informácii o 
fyzikálnych objektoch a ich okolí pomocou záznamu, merania a interpretácie snímok, 
prípadne digitálnych záznamov, ktoré sa získavajú pomocou nekontaktných snímacích 
systémov. 
 
3.2 História  

História DPZ začína históriou fotografie a leteckej fotogrametrie. Počas II. 
Svetovej vojny došlo k výraznému využitiu leteckých snímok pre letecký prieskum a 
interpretáciu. Napríklad anglickí vojenskí fotointerpreti od roku 1942 do 1945 sledovali 
oceľové a betónové odpaľovacie rampy nemeckých raketových zbraní V1 a V2 na 
fransúzkom pobreží. Jeden z prínosov z obdobia 1940-1944 bol vývoj farebného 
infračerveného filmu, tzv. kamuflážny film (Massachusete Institute of Technology v 
spolupráci s Harward University), ktorý umožňoval zistiť rozdiely v reflexii 

Kľúčové slová 
DPZ 

Fyzikálne základy 
Zber údajov 

Konvenčné a nekonvenčné systémy 
Využitie údajov DPZ 

Čo mám vedieť: 
- definovať DPZ, 
- históriu DPZ, 
- fyzikálne základy DPZ, 
- konvenčné a nekonvenčné systémy DPZ a výhody IR snímkov, 
- využitie DPZ v hospodárstve. 
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prirodzeného zeleného lístia a umelej maskovacej siete. V priebehu vojny sa nepriamo 
vychovávali stovky fotointerpretov, z ktorých sa potom mnohí uplatnili v civilných 
službách, v odvetviach, ako geológia, poľnohospodárstvo a lesníctvo.  

Ľudstvo dostalo k dispozícii neobyčajnú technológiu zberu údajov, keď v roku 
1972 štartovala prvá družica zo série ERTS (Earth Resources and Technolgy Satellite) 
neskôr premenovaný na LANDSAT 1. Postupne nasledovali LANDSAT 2 až 
LANDSAT 6, v bývalom ZSSR to boli družice typu METEOR - PRIRODA, v roku 
1988 francúzska družica SPOT (System Probatoire d ´ Observation de la Terre) a rad 
ďalších. Popri množstve prieskumných a špionážnych družíc boli tieto určené takmer 
výlučne pre úlohy DPZ.  

 
3.3 Údaje DPZ 
Sa získavajú meraním:  
- EMŽ (elektromagnetické žiarenie) vyžarovaného alebo odrazeného od povrchu 

alebo objektov, 
- silových polí, ako napríklad gravitačného alebo magnetického, 
- mechanických (akustických, seizmických) vibrácií alebo vlnení vysielaných, 

prepúšťaných (transmisia), alebo odrazených od objektov. 
 
V DPZ z užšieho hľadiska ide o získavanie informácií zo snímok alebo odrazených 
záznamov vyhotovených z družíc alebo vysoko lietajúcich lietadiel - laboratórií, ich 
spracovanie a využitie v národnom hospodárstve. 

  
 
 
 
 
 
 

3.4 Systém DPZ 
Celý systém DPZ sa môže rozdeliť na : 

 získavanie informácii a vyhotovenie záznamov 
 podporné pozemné meranie 
 spracovanie záznamov a informácii 
 vyhodnotenie záznamov a informácii 

Obr. 36 Družicové snímky 
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Súčasťou systému DPZ by mala byť spätná väzba, prostredníctvom ktorej má 
človek ako užívateľ výsledkov DPZ možnosť vplývať na životné prostredie a v ďalších 
cykloch zisťuje vplyv svojej činnosti na životné prostredie. Zatiaľ sa však tak v 
celosvetovom meradle, ako aj v našich podmienkach pozitívne výsledky spätnej väzby 
takmer neprejavujú. Napríklad podľa odhadu odborníkov už pred piatimi rokmi, keby sa 
boli zastavili všetky emisie na Slovenku, potrebovali by naše lesy najmenej 20 rokov na 
to, aby sa zachoval ich súčasný zdravotný stav. 

  
Konfigurácia pozemného segmentu družice ERS-1 (European Remote Semsing 
Satellite), ktorá zahŕňa vybavenie na kontrolu družice a jej činnosti, príjem, 
archivovanie a spracovanie údajov snímača a zabezpečuje služby pre splnenie 
požiadaviek užívateľa na rýchle dodávky a špeciálne výstupy. Z uvedených pozemných 
staníc majú Slovensko v okruhu účinnosti Kiruna (Švédsko) a Fucino (Taliansko). 
Jednotliví užívatelia a užívateľské strediská, ako národné a medzinárodné 
meteorologické služby, oceánografické ústavy a rôzne výskumné strediská, dostávajú 
výsledky priamo z pozemných staníc a stredísk pre spracovanie a archivovanie podľa 
požiadaviek podaných na centrálu ERS-1.  
 
 
3.5 Letecké snímky a materiály DPZ 

Do konca roku 1988 bola každá letecká snímka, aj keď nezobrazovala utajovaný 
objekt, označená ako Tajné. V mieste objektu a jeho okolia bola na snímkach biela 
škvrna. 
Vzhľadom na rýchly rozvoj DPZ a možnosť získať kozmické snímky územia bývalej 
ČSFR bol od 1. 1. 1989 tento systém zrušený. Pretože nebol problém získať z toho 
istého územia letecké snímky s vykrytými vojenskými objektmi a súčasne aj kozmickú 
snímky a porovnať ich, rovnalo sa vlastne vykrývanie vojenských objektov ich 
odkrývaniu. Od 1. 1. 1989 sa realizuje tzv. Upravený systém utajovania leteckých 
snímok, kde sa už vojenské objekty na snímkach nevykrývajú. Letecké snímky, ktoré 
neobsahujú vojenské objekty, sa označujú Výhradne pre služobnú potrebu. Dôsledkom 
novelizácie zákona č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva nie sú už letecké 
snímky predmetom štátneho tajomstva, čím sa súčasne automaticky mení stupeň 
utajenia Prísne tajné (vojenské objekty) na Tajné. So snímkami súvisí aj zobrazovanie 
vojenských objektov na mapách. Tieto problémy budú, zrejme, vyriešené až 
novelizáciou zákona 46/1971 o geodézii a kartografii.  
 
3.6 Fyzikálne základy 

 
Elektromagnetické žiarenie (EMŽ). 
Zdroj elektromagnetického žiarenia vysiela vždy iba frekvenciu z určitého intervalu. 
Frekvencia žiarenia sa prechodom látkami nemení. Svetlo je elektromagnetické žiarenie 
s frekvenciami od 3,75. 1014 Hz – 7,5 . 1014 Hz. Svetlo je zložené z červenej, oranžovej, 

Obr. 37 EMŽ 
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žltej, zelenej, modrej, fialovej farby. Jednotlivé farby majú rôznu vlnovú dĺžku. Každé 
žiarenie môže byť od prirodzeného zdroja – Slnka, alebo od umelého zdroja 
zabudovaného na nosičoch záznamových zariadení. Systémy DPZ, ktoré pracujú 
s prirodzeným žiarením sa nazývajú pasívne, systémy DPZ ktoré využívajú umelé 
zdroje žiarenia sa nazývajú aktívne. 
 
DPZ v podstate využíva vlastnosti elektromagnetického žiarenia a ich prejav vo vzťahu 
k objektom geosféry. Rôzne druhy elektromagnetického žiarenia, pri ktorom sa energia 
prenáša elektro-magnetickým vlnením (vo vákuu rýchlosťou c= 299 790 km/s = 3.109 
ms-1), charakterizuje vlnová dĺžka l a kmitočet (frekvencia) f. Široké rozpätie vlnových 
dĺžok EMŽ (od 10-16m po 103m) sa delí v rámci celého elektormagnetického spektra 
podľa dĺžky vlny ako kritéria na jednotlivé spektrálne pásma. Určitý druh žiarenia 
možno pre účely DPZ využiť len vtedy, ak je atmosféra pre toto žiarenie priepustná. 
Stupeň priepustnosti  = 1 znamená úplnú priepustnosť atmosféry pre určitý druh 
žiarenia. Vyšrafované plochy sú v dôsledku nepriepustnosti atmosféry pre DPZ 
nevyužiteľné. Obdobne to možno povedať, ale z iných hľadísk, aj o oblasti rádiovĺn. V 
rozpätí spektra pre  = 0,25 až 20 mm sú uvedené spektrá pre pásma s mimoriadne 
veľkým významom pre DPZ. V posledných rokoch nadobúdajú čoraz väčší význam pre 
DPZ aj mikrovlny. 
Jedno z najvyužívanejších pásiem je pásmo viditeľného svetla (fotografia, 
videotechnika) v rozsahu od 0,3mm po 1,3 mm vrátane blízkeho infračerveného pásma. 
V súčasnosti sa však využívajú aj susedné pásma, ako gama, röntgenové a ultrafialové 
žiarenie (skaterometre) na jednej strane a infračervené vrátane termálneho a mikrovlnné 
žiarenie (radary, rádiometre) na strane druhej.  
 
3.7 Interakcia EMŽ s prostredím 

Rôzne vlastnosti jednotlivých druhov EMŽ sa rôzne prejavujú pri prechode 
atmosférou, ako aj pri styku s objektmi. Pasívny systém sníma prirodzené žiarenie 
(fotografia, televízne systémy), aktívny systém má vlastný zdroj žiarenia t.j. vysiela 
impulzy a prijíma ich odrazené signály (radar). Pri prechode atmosférou je 
elektromagnetické žiarenie ovplyvňované rôznymi spôsobmi. Môže sa meniť rýchlosť a 
smer jeho šírenia, intenzita a spektrálne zloženie.  

 
  reflektované – M (odrazené,  
absorbované - M (pohltené),  
transmitované- M (prepustené). 
  
Pre celkovú intenzitu ožiarenia  platí zákon o zachovaní energie 
 = M + M+ M
Množstvá odrazeného, prepusteného a pohlteného žiarenia sú pre jednotlivé objekty 
(napr. vodné plochy, orná pôda, lesné porasty, asfaltové cesty a pod.) a pre určité stavy 
objektov (vlhký - suchý, čistý - špinavý, zdravý - chorý atď.) rôzne. Rozdiely môžu byť 
v celom rozsahu spektra, ale najmä v jeho určitých oblastiach. Sú spôsobené rôznymi 
činiteľmi najmä fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami objektov, vonkajšou, 
povrchovou plochou, pri živých objektoch, napr. pri listoch, anatomickou štruktúrou a 
fyziologickým stavom a pod.  
Maximálna možná tepelná emisia je podľa toho  = 1 pre teleso, ktoré všetko 
dopadajúce žiarenie absorbuje, t.j. čierne teleso (ideálny žiarič). 
  
 

Obr. 38 Vzťah EMŽ a prostredia 
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3.8 Zber údajov  
Záznamy vyhotovené metódami DPZ možno rozdeliť podľa viacerých hľadísk: 
1. Podľa toho, či záznam vzniká naraz alebo po častiach: 
- konvenčné (fotografické) metódy, 
- nekonvenčné (nefotografické) metódy. 
2. Podľa zdroja žiarenia: 
a.) Pasívne metódy 
- priame (zdroj žiarenie je Slnko), 
- nepriame (zdroj žiarenia je Zem). 
b.) Aktívne metódy (zdroj žiarenia zabezpečuje človek) 
3. Podľa druhu nosiča záznamových zariadení: 
- metódy tzv. leteckého DPZ (nosiče sú lietadlá, balóny, vrtuľníky, letecké modely, 

prípadne možno sem zahrnúť aj zvýšené pozemné základne, z ktorých možno 
vyhotovovať zvislé alebo aspoň šikmé záznamy), 

- metódy tzv. družicového (kozmického) DPZ (nosiče sú družice). 
Nosiče záznamových zariadení môžu byť mobilné (napr. pohybujúce sa lietadlo, 
družice), stabilné (napr. pripútané balóny, vyvýšené veže) a stacionárne družice 
(relatívne stabilné vzhľadom na povrch Zeme).  

 
 
 
3.9 Konvenčné (fotografické) metódy  

Fotografické snímky povrchu Zeme, predovšetkým z lietadla (resp. iných telies, 
prípadne i zo zvýšených pozemných stanovíšť) sú dôležitou a veľmi rozšírenou 
oblasťou DPZ. Pri zobrazovaní zemského povrchu ide o zachytenie 
elektromagnetického žiarenia (viditeľného, resp. blízkeho infračerveného) odrazeného 
od predmetov, alebo nimi vyžarovaného, na citlivé fotografické materiály použitím 
fotografickej kamery. Po príslušnom fotochemickom laboratórnom spracovaní vzniká 
fotografická snímka. 
Z čierno-bielych materiálov sa popri ortochromatických a panchromatických 
materiáloch využívajú v DPZ najmä infračervené a multispektrálne snímky. 

Infračervené materiály zachytávajú lúče z celého viditeľného spektra aj lúče v 
oblasti blízkeho infračerveného žiarenia, ľudským okom nepostrehnuteľné. Majú veľký 
význam v DPZ, najmä pri fotointerpretácii. Možno ich použiť i pri snímkovaní za 
sťažených meteorologických podmienok (atmosferický zákal, ľahšia hmla). 

Obr. 39 Nosiče záznamových 
zariadení 
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Výhody: na infračervených pozitívnych snímkach majú jednotlivé objekty špecifické 
tónové podanie:  
- Modré plochy (obloha a najmä vodstvo) nepatrne odrážajú infračervené lúče, a preto 

sa javia na snímkach veľmi tmavé. 
- Zelené plochy (lúky, les a i.) infračervené lúče silne odrážajú, a preto sa javia na 

snímkach svetlé.  
Z dôvodov vnútornej stavby listov a obsahu chlorofylu v nich sú značné rozdiely v 
tónovom podaní rôznych stromov:  
- listnáče sa javia veľmi svetlé, 
- ihličnany sa javia tmavšie, 
- krajina pokrytá vegetáciou (lúky, pastviny, listnaté lesy) budí na infračervených 

snímkach dojem akoby zasneženej krajiny. 
Nevýhody: vzdialené objekty sú na snímkach zobrazené rovnako ostro ak blízke, 
snímky nevyvolávajú taký priestorový dojem, ako napr. snímky panchromatické. 
 
Mulispektrálne materiály (snímky) - nazývajú sa ja čierno-biele spektrálne výťažky, 
alebo tiež snímky spektrálne. Vznikajú tak, že daný objekt sa vyfotografuje súčasne vo 
viacerých úzko vymedzených spektrálnych pásmach. Fotografuje sa na čiernobiely 
panchromatický, prípadne infračervený film pomocou špeciálnych multispektrálnych 
kamier. Multispektrálne materiály poskytujú možnosť skúmania jednotlivých 
spektrálnych snímok tak ako čiernobiele snímky, t.j. obdobnými vizuálnymi a inými 
metódami. Možno ich však výhodne použiť aj na tvorbu tzv. farebných syntéz. 
Súčasným premietaním (zmiešaním) rôznych spektrálnych snímok, pri použití rôznych 
farebných filtrov, možno v multispektrálnych projektoroch získať veľké množstvo 
kombinácií snímok rôzneho farebného podania. Syntézu možno voliť tak, aby vynikli 
určité prvky alebo javy, ktoré by inak na snímkych nebolo možné identifikovať. 
Syntézy môžu byť v prirodzených i nepravých farbách. 

 
Farebné fotografické materiály možno z hľadiska ich využitia pre účely DPZ rozdeliť 
do troch skupín:  
- farebné materiály klasické (negatívne, pozitívne), 
- infračervené farebné materiály, 
- farebné syntézy z multispektrálnych snímok. 

Obr. 40 Infračervené snímky 



 38

Farebné syntézy. Účinnou formou akumulácie obsahu čiastkových čiernobielych 
multispektrálnych snímok toho istého záberu je ich farebná syntéza, pri každej sú 
rozdiely optických hustôt identických objektov alebo javov pretvorené do farebných 
diferencií. 
Farebné syntézy môžu byť vytvárané optickou (fotografickou) cestou - aditívne 
skladanie farieb, alebo na optoelektronickom princípe - subtraktívne skladanie farieb. V 
súčasnej praxi sa používa zväčša metóda vytvárania farebných syntéz pomocou 
aditívneho skladania farieb v tzv. multispektrálnych projektoch. Výsledný obraz sa buď 
zachytí na matici, prípadne ho možno rôznymi spôsobmi spracovať a analyzovať. 
Snímkovanie pre účely DPZ sa robí jednak štandartnými leteckými kamerami 
používaným v leteckej fotogrametrii jednak multispektrálnymi kamerami. 
Multispektrálne kamery synchrónne snímajú tie isté objekty zemského povrchu vo 
viacerých pásmach spektra elektromagnetického žiarenia . 
Z konštrukčného hľadiska sú tri typy : 
- jedna kamera s  jedným objektívom a optickým rozdeľovačom 
- jedna kamera s viacerými objektívmi 
- komplex viacerých kamier toho istého typu navzájom 

synchronizovaných 
Sú to napr. kamery MKF–6, MSK–4, komplex multispektrálnych 
kamier Kate od firmy Zeiss Jena.  

 
 
 
3.10 Nekonvenčné (nefotografické) systémy zberu údajov 

Nekonvenčné metódy umožňujú registrovať prakticky od gamažiarenia, cez 
röntgenové žiarenie, ultrafialové, viditeľné, infračervené, mikrovlnné až do oblasti rádio 
vĺn. Takto získané údaje sa registrujú buď analógovým spôsobom (t.j. priamym 
vytvorením obrazu), alebo častejšie na pamäťovom médiu PC. Transport získaných 
informácií nekonvenčnými spôsobmi z lietadiel, ale najmä z družíc je oproti 
fotografickým metódam (kde sa používa zväčša mechanický prenos) podstatne 
pružnejší, pretože sa využíva elektronický, resp. elektrooptický prenos. 
Nekonvenčné snímacie systémy v DPZ patria:  
- snímacie rozkladové zariadenie - skenery, 
- televízne systémy, 
- radarové systémy. 
 

Obr. 41 MS snímky z MSK-6 

Obr. 42 Snímka zo skenera 
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Skenery: 
Princíp funkcie skenera je v snímaní zemského povrchu v pruhoch kolmých na smer 
letu nosiča skenera. Nosičmi sú napr. družice Landsat, Spot. Podľa toho či sa pruh 
sníma po častiach alebo naraz rozdeľujú sa skenery na opticko – mechanické a opticko 
– elektronické. Na snímanie žiarenia snímače využívajú zrkadlovú optiku. Snímať 
možno monospektrálne, alebo multispektrálne. 
Najdôležitejšími parametrami skenera sú napr. počet snímacích kanálov, spektrálny 
rozsah týchto kanálov, celkový uhol snímania priestorová rozlišovacia schopnosť atď. 
Optickomechanické skenery umožňujú snímanie v širšom rozsahu elektromagnetického 
spektra – viditeľné svetlo, infračervené až termálne, snímajú povrch Zeme po 
čiastkových plochách v jednotlivých pruhoch kolmých na smer letu. 
Optickoelektronické skenery sú vhodné aj na stereosnímkovanie.   
TM (Thematic Mapper, USA) optickomechanický skener pre družice LANDSAT 4,5 a 
6. Jeho rozlišovacia schopnosť pri výške letu 705 km je 30 m, pri panchromatickom 
režime (LANDSAT 6) 15 m. 
 
Televízne systémy: (vidikónové kamery) používané na účely DPZ 
snímajú podobne ako pri leteckom snímkovaní veľké plochy terénu. 
Televízne kamery pre DPZ pozostávajú v podstate z troch základných 
častí: zo vstupnej optiky, z elektrónky a z výstupného signálového 
zariadenia. 
Najpoužívanejším typom sú vidikonové kamery tzv. RBV (Return Beam 
Vidicon)  
Snímkovanie s infravideotechnikou možno prakticky využiť napr. na sledovanie stavu 
zelene, na zisťovanie pôdnej vlhkosti, na zisťovanie rozsahu znečistených oblastí na 
sledovanie tepelného znečistenia vodných tokov, na detekciu teplotných strát budov a 
rôznych iných objektov a pod. 
 
Mikrovlnný systém: Využívajú sa nasledujúce vlastnosti mikrovĺn (= 1 mm až 1 m): 

Aktívny mikrovlný systém - RADAR (Radio Detection and Ranging) vyžaruje 
mikrovlny v rovine kolmej na smer letu nezávisle od slnečného žiarenia, teda aj v 
noci. Aby sa získali kvalitné informácie, používajú sa vlnové dĺžky, ktoré v 
atmosferických oknách najlepšie prenikajú atmosférou. V DPZ sa využívajú dva 
systémy leteckých radarov bočného obzoru:  

- SLAR - palubný radar s bočným obzorom (Side Looking Airborne Radar), ktorý 
využíva nekoherentné žiarenie, 

- SAR - radar so syntetickou clonou (Synthetic Aperture Rarad) využíva koherentne 
žiarenia, (obdobne ako laser), ktoré majú v ľubovolnom okamihu rovnaké fázy. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 43 Radarové snímky 
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3.11 Spracovanie snímok a záznamov DPZ 

Je to zlepšenie geometrických a optických parametrov pôvodných snímok a 
záznamov. Optické vlastnosti možno upravovať a zlepšovať pomocou fotografickej, 
elektronickej a digitálnej techniky. Ide o úpravu ako napr. kopírovanie, zväčšovanie, 
úprava kontrastov ap. Pri diaľkovom prenose údajov a obrazu v digitálnej forme, sa dá 
využiť vyššia citlivosť snímacích zariadení na zvýraznenie vybratých informácii, ďalej 
diaľkový prenos umožňuje geometrické a rádiometrické transformácie, detekciu hrán 
obrazu a automatickú klasifikáciu obsahu záznamov. 
Vyhodnotenie záznamov a informácii DPZ je získanie potrebných informácii 
interpretáciou. Interpretácia je identifikácia a klasifikácia predmetov a javov na 
snímkach. Môže byť vizuálna, čiastočne automatizovaná a úplne automatizovaná. 
Vizuálnu interpretáciu vykonáva vyhodnocovateľ – interpretátor 
s využitím jednoduchých pomôcok ako napr. lupa, stereoskop ap. Pri čiastočne 
automatizovanej interpretácii sú niektoré fázy interpretácie – napr. tvorba syntéz 
vykonávané automatizovane, výslednú analýzu robí interpretátor. 
Úplnú automatizovanú interpretáciu vykonávajú plnoautomatické systémy s využitím 
výpočtovej techniky  
Využitie výsledkov DPZ má interdisciplinárny charakter, lebo materiály a metódy DPZ 
sa dajú využiť v mnohých odvetviach národného hospodárstva ako napr. geológia, 
hydrológia, poľnohospodárstvo, lesníctvo, ekológia, urbanizmus, energetika, 
metrológia, vojenské účely.  
DPZ zabezpečuje údaje, kapacitu na spracovanie záznamov a informácii a analýzu 
získaných dát pre mapovanie, monitorovanie, rozbor a prognózu. Je zdrojom údajov pre 
tvorbu GIS. GIS zabezpečuje integráciu dát DPZ s georeferenčnými dátami s iných 
prameňov, umožňuje digitálne prekrývanie vybratých súborov, transformuje 
geograficky lokalizované údaje do súborov, ktoré spája podľa daných špecifikácii, 
vytvára spojené databázy a výsledky zobrazuje podľa požiadaviek užívateľa. DPZ a GIS 
sú vzájomne sa doplňujúce informačné technológie.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naozaj to viem ? 
 
1. Čo je DPZ? 
2. Ako vznikol DPZ? 
3. Za pomoci čoho meriam údaje pre DPZ? 
4. EMŽ? 
5. Vysvetli vzájomný vzťah EMŽ a prostredia? 
6. Aký je zber údajov pre DPZ? 
7. Konvenčné metódy DPZ? 
8. Nekonvenčné metódy DPZ? 
9. Výhody a nevýhody IR snímkov? 
10. Multispektrálne kamery a snímky? 
11. Spracovanie údajov z DPZ? 
12. DPZ a iné odvetvia národnom hospodárstve? 
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