Zpracování digitálního modelu terénu
Zdrojová data
Pro účely vytvoření digitálního modelu terénu byla použita data z Digitálního modelu reliéfu 4. Generace
DMR 4G, který je jedním z realizačních výstupů společného projektu Českého úřadu zeměměřického a
katastrálního (ČÚZK), Ministerstva obrany (MO) a Ministerstva zemědělství (MZe) České republiky s
názvem „Projekt tvorby nového výškopisu České republiky“.Pořízení primárních dat probíhalo s využitím
leteckého laserové skenování (LLS) realizovaného systémem LiteMapper 6800 firmy IGI mbHs využitím
leteckého laserového skeneru RIEGL LMS – Q680 s příslušenstvím pro autonomní určování polohy
skeneru GPS (Global Positioning System) a IMU (Intertial Measurement Unit). Vlastní skenování se
uskutečňuje z průměrné výšky 1200 m nebo 1400 m nad střední rovinou terénu v jednotlivých blocích dle
realizačního projektu a v závislosti na vegetaci, přičemž bloky (převážně o šířce 10 km) s podobnou
členitostí a výškovými poměry se pro realizaci LLS spojují do bloků s maximální délkou 60 km. Skenování
pásma „Střed“ se uskutečnilo v období od 22. března do 10. října 2010, skenování pásma „Západ“ se
uskutečnilo v období od 9. března do 27. června 2012. K 31. 12. 2011 je naskenováno 68,2 % území ČR.
Konkrétní údaje o termínech skenování jednotlivých bloků, respektive řad (pásů), lze získat v
zeměměřickém odboru Zeměměřického úřadu (ZÚ) v Pardubicích, případně na www.geoportal.cuzk.cz.
V případě DMR 4G jsou výškopisná data distribuována v pravidelné síti výškových bodů o rozměrech 5 x 5
m. Výsledkem jsou georeferencované soubory výškových bodů DMR 4G reprezentované souřadnicemi x, y
v matematickém souřadnicovém referenčním systému JTSK (realizace S-JTSK/Krovak East North –
EPSG:102067, kdy x=-yJTSK a y=-xJTSK) a H ve výškovém referenčním systému Bpv, uložené v
ukládacích jednotkách odpovídajících kladu mapových listů SM 5. Data jsou ukládána v textovém formátu.
Soubory jsou dále na médiích ukládány v adresářích (složkách) po větších celcích pokrývajících listy Státní
mapy v měřítku 1:50 000. Po odstranění systematické chyby dosahují kvalitativní parametry těchto hodnot:
průměrná hodnota systematické chyby dosáhla velikosti 0,01 m a průměrná hodnota úplné střední chyby
0,08 m. Dosavadní ověřovací zkoušky parametrů přesnosti DMR 4G potvrzují, že garantovaná úplná
střední chyba výšky generalizovaného modelu georeliéfu je 0,30 m v terénu bez souvislé vegetace a
zástavby a 1 m v terénech pokrytých hustou vegetací. Vzhledem k použití výběrových souborů pro ověření
přesnosti se mohou v DMR 4G vyskytnout lokální chyby, které by však podle teorie normálního rozdělení
statistických veličin neměly překročit dvojnásobek úplné střední chyby v jednotlivých kategoriích terénu v
95 % případů a trojnásobek úplné střední chyby v 99,7 % případů. Při užívání DMR 4G je nutné vždy brát
zřetel na možnosti a omezení generalizované reprezentace terénního reliéfu pomocí čtvercové sítě bodů
(GRID), která pochopitelně nemůže vystihnout lokální terénní anomálie a hrany. Pro účely pasportizace
komunikací, projektování pozemních, dopravních a vodohospodářských staveb, zobrazování výškopisu ve
velkých měřítkách, pasportizace vodních toků a staveb a tvorbu územně analytických podkladů a v
povrchovém důlním hospodářství je třeba používat přesnější modely, např. typu DMR 5G, ve tvaru
nepravidelné trojúhelníkové sítě (TIN), které zobrazují výstižněji i lokální terénní anomálie. DMR 5G bude k
dispozici nejdéle do 3 let od leteckého laserového skenování příslušné části území ČR.
Zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/TECHNICKA_ZPRAVA_DMR_4G_15012012.pdf

Skenování pásma „Střed“ (vpravo modře) se uskutečnilo v období od 22. března do 10. října 2010,
skenování pásma „Západ“ (vlevo červeně)se uskutečnilo v období od 9. března do 27. června 2012.

Podklady pro výběr lokality
Digitální mapové vrstvy pro předběžné stanovení rozsahu zdrojových dat z DMR 4G vycházely z databáze
ArcČR® 500 verze 3.0. Digitální vektorová geografická databáze České republiky ArcČR® 500 je
vytvořena v měřítku 1 : 500 000. Jejím obsahem jsou přehledné geografické informace o České republice.
Data vznikla ve spolupráci ARCDATA PRAHA, Zeměměřického úřadu a Českého statistického úřadu a
jsou distribuována zdarma. Součástí ArcČR® 500 jsou rovněž klady základních a topografických map a
souřadnicové sítě S-JTSK i WGS84.
Zdroj: http://www.arcdata.cz/produkty-a-sluzby/geograficka-data/arccr-500/

ArcČR® 500 verze 3.0: digitální model reliéfu a z něj odvozený stínovaný reliéf (zdrojem dat pro
topografickou část databáze byla databáze DATA200).

Počítačové programy pro zpracování zdrojových dat z DMR 4G
Vzhledem k rozsahu zdrojových dat bylo nutno použít software firmy Environmental Systems Research
Institute (ESRI) ArcGIS for Desktop Advanced, který je tvořen aplikacemi ArcMap a ArcCatalog. Pro správu
a analýzu geografických dat je v obou aplikacích k dispozici bohatý soubor nástrojů umístěných v
uživatelském rozhraní ArcToolbox. ArcGIS for Desktop byl přizpůsoben potřebám projektu. Pro méně
složité úpravy bylo k dispozici grafické programovací prostředí ModelBuilder a pro náročnější postupy byl
využít integrovaný programovací jazyk Python. Z nadstaveb byl použit především 3D Analyst pro tvorbu
lokálního digitálního modelu terénu a export výškových bodů pro matematické modelování proudění a
zhotovení fyzických modelů.

Projekt tvorby digitálního modelu terénu v prostředí ArcGIS for Desktop Advanced- ArcMap s mapovými
vrstvami výškových bodů pro celou zájmovou oblast a pro výřez.
Výstupní data
Jako podklad pro matematické modelování a výrobu fyzických modelů byly použity pravidelné sítě 1500 x
1500 uzlových bodů o celkovém počtu 2 250 000 bodů pro celou zájmovou oblast a pro výřez.

Projekt tvorby digitálního modelu terénu s výstupními daty představujícími celou zájmovou oblast a výřez.

Zpětné načtení dat pro kontrolu výstupních dat pro celou zájmovou oblast a výřez.

Vizualizace výřezu s využitím aplikace ArcGIS for Desktop Advanced- ArcScene.

Digitální model terénu zahrnující celou zájmovou oblast.

Digitální model terénu zahrnující vybranou část zájmové oblasti.

