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1. Úvod do problematiky 

V digitálnej fotogrametrii nastalo v poslednej dekáde niekoľko zásadných technologických 
zmien, ktoré prepisujú zaužívanú kategorizáciu či definície fotogrametrických metód. Ide 
predovšetkým o pokrok vo vývoji veľkoformátových digitálnych kamier, ďalej vo vývoji 
strednoformátových kamier a ich syntéze do modulárnych systémov a rozmach bezpilotovaných 
leteckých prostriedkov (UAV – unmanned aerial vehicle). Na poli softvérových riešení vzniklo 
množstvo produktov pre automatizované optické skenovanie povrchov. Čoraz častejšie sa tak 
objavujú nové pojmy ako nízko-nákladová fotogrametria, UAV fotogrametria, viackamerový 
systém (multicamera system), hustý povrchový model (DSM – dense surface model), či určenie 
tvaru z pohybujúcich sa snímačov (SFM – structure from motion). Hlavnými dôsledkami 
spomínaných hardvérových a softvérových (HW/SW) zlepšení sú automatizácia, zvýšenie 
presnosti, výrazné zrýchlenie zberu a spracovania údajov ako aj výrazné zvýšenie rozlíšenia 
digitalizácie až na úroveň 1 pixla. 
 
Z pohľadu uplatnenia vyššie uvedených HW/SW riešení, použitej platformy a stanoviska 
snímkovania môžeme súčasnú modernú fotogrametriu rozdeliť do nasledovných hlavných 
oblastí: 
 
2. Letecká fotogrametria s profesionálnym HW/SW riešením 
 
Vyznačuje sa najvyššou dosiahnuteľnou efektivitou zberu údajov z pohľadu rýchlosti a kvality 
dosiahnutých výsledkov. Na druhej strane sú typické vysoké obstarávacie náklady (100.000 – 
1.000.000 €), ktoré zahrňujú lietadlo/vrtuľník ako nosič, digitálnu kameru/kamery ako snímač, 
navigačný systém a systém na priamu orientáciu snímača a nakoniec spracovateľský systém – 
digitálnu pracovnú stanicu.  

 
 

2.1 Veľkoformátové digitálne kamery 
 
Hlavnými predstaviteľmi veľkoformátových leteckých kamier sú UltraCam (spoločnosť Vexcel 
Imaging/Microsoft) [1], DMC (spoločnosť Z/I Imaging/Hexagon) [2], ADS80 (spoločnosť Leica 
Geosystems/Hexagon) [3], A3 Digital Camera (spoločnosť VisionMap) [4]. Tieto produkty (obr. 
1) sa vyznačujú: 

 vysokým geometrickým rozlíšením snímača (250 - 500 megapixlov), 
 vysokým rádiometrickým rozlíšením (12 – 16 bit), 
 spektrálnym rozlíšením Panchro + RGB + NIR (blízko infračervené), 
 priestorovým geometrickým rozlíšením GSD ≥ 25 mm, 



 konštanty kamery 60 mm – 300 mm (v závislosti od použitého objektívu), 
 obrazovým poľom 28° - 109° (v závislosti od použitého objektívu a snímača), 
 elektronickou kompenzáciou zmazu, 

 

 

Obr. 1 Veľkoformátové digitálne letecké kamery. Zľava: UltraCam, DMC II, ADS80, A3 
 
 

2.2  Strednoformátové kamery a modulárne kamerové systémy 
 

V tomto prípade ide o použitie samostatných kvalitných strednoformátových kamier alebo 
niekoľkých synchrónnych kamier stredného formátu uložených do platformy tak, aby sa 
niekoľkonásobne zväčšilo snímkované územie. Výsledná virtuálna snímka môže dosahovať 
rozlíšenie od niekoľko desiatok megapixlov po niekoľko stoviek maegapixlov. Okrem toho sa 
často využívajú kamery, ktoré sú sklonené a vytvárajú tak šikmé snímky vhodné pre modelovanie 
a textúrovanie vertikálne členitých objektov ako sú napr. budovy, zvislé skalné steny atď. 
Naopak, nevýhodou modulárnych systémov je rôzna orientácia jednotlivých kamier, čo narúša 
exaktnú centrálnu projekciu a je potrebné s týmto faktom počítať pri spracovaní obrazu. Ostatné 
parametre uvedené v odseku 1.1 sú podobné ako u veľkoformátových kamier ale v prijateľnejších 
cenových hladinách. Predstaviteľmi týchto kamier sú napr. (obr. 2) IrisOne (spoločnosť Visual 
Intelligence) [5] alebo DigiCAM (spoločnosť IGI Systems) [6] a ďalšie napr. [7]. 
 

 
Obr. 2 Strednoformátové a modulárne kamery. Zľava PhaseOne, DigiCAM, IrisOne 

 
 
 



2.3 Systémy pre plánovanie a navigáciu snímkového letu a priamu orientáciu snímača 
 
Vďaka moderným systémom plánovania letu a navigácie sa nielen udržuje optimálna geometria 
letu dôležitá pre správne spracovanie ale v konečnom dôsledku sa aj šetria náklady, keďže 
v snímkovom bloku nevznikajú oblasti so slabým alebo žiadnym prekrytom. 
 
Plánovanie snímkového letu je apriórne zamerané na dodržanie požadovaného max. GSD 
(vyššie položené miesta majú väčšie GSD ako nižšie položené) a požadovaného min. prekrytu, 
ktorý sa takisto mení vzhľadom vzdialenosť terénu od kamery. Optimálny prekryt z hľadiska 
presnosti, úplnosti, počtu snímok a kvality aerotriangulácie je 60% v pozdĺžnom smere (smere 
letu) a 20-30% v priečnom smere. Bežne sa však v súčasnosti použitím digitálnych kamier 
realizuje až 80-90% pozdĺžny a 50-60% priečny prekryt. Dôvodov je niekoľko: 

 náklady na filmový materiál a vyvolanie snímok sú nulové, 
 vysoká homogenita snímkového bloku pre aerotrianguláciu, 
 snímkový bod sa môže zobraziť na viacerých (5-6) snímkach, čo vedie k preurčeniu a tým 

vyššej presnosti a kontrole, 
 zobrazenie aj miest inak zakrytých vysokými objektmi (hlavne v mestách), 
 presnejší podrobný povrchový model generovaný automatizovane, 
 väčšia možnosť výberu snímkovej stereodvojice pre 3d vyhodnotenie, 
 vylúčenie nekvalitných snímok z procesu vyhodnotenia. 

Mnohonásobne väčší počet snímok však vyžaduje omnoho vyššie nároky na čas a hardvér.  
 
Moderné systémy plánovania náletu [8] umožňujú: 

 využívať prostredie google earth, 
 importovať užívateľské údaje ako mapy, súradnice, digitálne výškové modely, 
 importovať a exportovať letové údaje v rôznych súradnicových systémoch, 
 zahrnúť do plánu aj výškové charakteristiky terénu, 
 vytvárať grafickú dokumentáciu náletového plánu, 
 byť kompatibilné so zariadeniami pre navigáciu a orientáciu od rôznych výrobcov. 

 
Navigácia snímkového letu pozostáva z výpočtu odklonu letu od plánovanej trasy a to v smere 
pozdĺžnom a letovej výške. Tieto hodnoty sú on-line určované z meraní GNSS a výškomerného 
prístroja. Pilot, príp. autopilot sa potom snaží neustále tieto odklony eliminovať. Samotný let je 
ovplyvňovaný predovšetkým vetrom, pričom problematické sú hlavne veterné poryvy, ktoré pri 
vysokej intenzite môžu spôsobiť mierny zmaz snímok, resp. neplánovanú nevhodnú zmenu 
prvkov vonkajšej orientácie snímky. 
 
Priamou orientáciou snímača (myslí sa snímka) rozumieme určenie prvkov vonkajšej orientácie 
(PVO) snímky pomocou prístrojov umiestnených priamo na palube lietadla. Význam týchto 
zariadení spočíva predovšetkým v: 
 

 určení približných hodnôt PVO pre aerotrianguláciu cez vlícovacie body, 
 využití PVO pre aerotrianguláciu bez vlícovacích bodov, čo minimalizuje terénne práce.  

 
 
 



Na priamu orientáciu snímača slúžia tieto prístroje: 
 

i. presné viacfrekvenčné geodetické prijímače GNSS na princípe fázových meraní v 
diferencovanom tvare s frekvenciou záznamu 1-20 Hz. Presnosť interpolovaných súradníc 
projekčných centier spracovaných postprocesingom sa pohybuje mX = mY = mZ = (0,05-
0,30)m [9],[10]. Posun fázového centra antény voči projekčnému centru kamery je určený 
pri kalibrácii na bodovom poli. 

ii. inerciálny merací systém (IMS) (napr. [11], obr. 3) založený na meraní zrýchlenia 
a následnom výpočte trajektórie, rýchlosti a náklonov. Prístroj je priamo spojený s telom 
kamery pričom je potrebné presne určiť stočenie a posun jeho súradnicových osí voči 
kamerovému súradnicovému systému. To sa rieši opäť kalibráciou na kalibračnom 
bodovom poli. Presnosť IMS sa vyjadruje ako relatívna (tab. 1) alebo absolútna (tab. 2). 
Relatívna presnosť je vyjadrená v uhlovej chybe za hod-1/2 v pozdĺžnom a priečnom smere 
alebo v uhlovej chybe za hod. v smere rotácie okolo osi záberu. Absolútna presnosť je 
daná konfiguráciou družíc a atmosférickými podmienkami ako aj samotným typom IMS 
(tab. 2). Poloha a orientácia kamery je počítaná v reálnom čase frekvenciou až 200 Hz, 
rádovo sa dosahuje vyššie presnosť postprocesingom údajov.  

iii. gyrostabilizačná platforma (napr. [12], obr. 4) slúži na kompenzáciu náklonov lietadla 
a udržuje tak kameru v nadirovom (zvislom) smere v rozsahu cca +/- 10° a v smere letu 
cca +/- 30°. 

 
Tab. 1 Ukážka relatívnej presnosti IMS [9] 

 
 

Tab. 2 Ukážka absolútnej presnosti IMS [9] 

 
 

    
Obr. 3 IMS Applanix [11]   Obr. 4 Gyrostabilizačná podložka [12] 
 



Treba dodať, že súčasné prístroje na priamu orientáciu senzora spĺňajú kritériá pre mapovanie 
v stredných a malých mierkach, pre veľké mierky je potrebné zatiaľ realizovať nepriamu 
orientáciu cez vlícovacie body. 
 
2.4 Softvérové možnosti digitálnych pracovných staníc 
 
Základné charakteristické rysy súčasných špičkových softvérov možno zhrnúť do pojmov 
automatizácia, rýchlosť, viac úlohové spracovanie (multitask processing) či viac procesorové 
riešenie, keď je často potrebné pre súčasné spracovanie stoviek až tisícok snímok v rôznych 
fázach projektu. Riadiaci počítač rozdeľuje jednotlivé úlohy jednotlivým PC jednotkám aby sa 
dosiahol optimálny výkon a čas spracovania. Takto môžu byť zapojené do procesu spracovania 
desiatky PC naraz. Hlavné úlohy, ktoré rieši fotogrametrický softvér pre letecké mapovanie sú 
nasledovné: 

 automatická rádiometrická úprava snímok, 
 automatické  usporiadanie snímok do snímkového bloku, 
 automatické meranie spojovacích bodov, 
 automatické približné meranie vlícovacích bodov, 
 blokové vyrovnanie zväzku lúčov s možnosťou samokalibrácie kamery a odhadu 

systematických vplyvov senzorov priamej orientácie (GNSS, IMS), 
 manuálne vektorové stereovyhodnotenie obsahu stereomodelu, 
 automatické meranie bodov DMT, 
 filtrácia bodov z DMT na DMR, 
 automatické meranie podrobného výškového modelu povrchu, 
 tvorba DMT, resp. DMR (ako trojuholníková sieť alebo pravidelný raster), 
 editácia vektorových meraných údajov, 
 tvorba ortofotomozaiky a ortofotomapy, 
 import užívateľských produktov, 
 export údajov do rôznych CAD a geokódovaných formátov, 
 a ďalšie. 

 
2.5 Presnosť a priestorové rozlíšenie 

 
Základným parametrom definujúcim podrobnosť (rozlíšenie) mapovania je priestorové 
geometrické rozlíšenie vyjadrené hodnotou GSD (Ground Sampling Distance = veľkosť 
vzorkovania na Zemi). Táto hodnota predstavuje veľkosť priemetu jedného pixla elektro-
optického (CCD/CMOS) snímača na mapovanom povrchu. Veľkosť GSD pre náletový plán sa 
volí v závislosti od účelu mapovania, požadovanej polohovej a výškovej presnosti mapovania 
ako aj mierky tlačených analógových výstupov. 

 
Presnosť fotogrametrického spracovania snímkového bloku (aerotriangulácie) nepriamou 
orientáciou cez vlícovacie body môžeme hodnotiť po blokovom vyrovnaní zväzku lúčov 
v niekoľkých úrovniach: 
 

i. v snímk
ovej rovine – vyjadrené v hodnotách jednotkovej strednej chyby _0 a maximálnych 
opráv obrazových súradníc, vyjadruje hlavne presnosť merania obrazových súradníc 



ako aj kvalitu vlícovacích bodov (VB) a správnosť zvoleného deterministického 
modelu. Štandardne sa dosahuje v kvalitných projektoch hodnoty _0 = 1-3 μm 
a maximálne opravy do 10 μm. 

ii. reziduá na signalizovaných vlícovacích bodoch – hovoria o kvalite referenčných 
súradníc VB, homogénnosti snímkového bloku ako aj o pôsobení systematických 
vplyvov. Vzhľadom na určitú flexibilitu snímkového bloku v tejto úrovni ide stále len 
o vnútornú presnosť. Štandardne sa dosahuje v kvalitných projektoch hodnôt           
(0,1-0,5)*GSD v polohe a (0,2-1)*GSD vo výške [13]. 

iii. reziduá na signalizovaných kontrolných bodoch – popisujú skutočnú absolútnu 
presnosť fotogrametrických meraní dosahovanú na signalizovaných bodoch. 
Štandardne sa dosahuje v kvalitných projektoch hodnôt (0,3 -0,8)*GSD v polohe a  
(0,8-1,5)*GSD vo výške [13]. 

 
Výšková presnosť sa vyjadruje často aj v hodnotách vzhľadom na letovú výšku H nad 
terénom a tá štandardne dosahuje pri súčasnej digitálnej fotogrametrii hodnoty                  
mZ ≤ 0,06 ‰*H. 
  

Presnosť fotogrametrického mapovania môžeme ľahko hodnotiť porovnaním s kontrolnými 
nezávislými meraniami (napr. GNSS, tachymetria) vybraných prvkov polohopisu a výškopisu. 
Presnosť fotogrametrické mapovania je závislá od výsledkov aerotriangulácie ale je od nej 
v zásade odlišná vzhľadom na rozdielny prístup určenia súradníc fotogrametricky meraných 
bodov. V súčasnosti máme k dispozícii nasledovné možnosti: 

 
i. manuálne stereoskopické meranie priestorovou meracou značkou (kurzorom) na 

monitore. Dobre identifikovateľné prvky/body je možné merať s presnosťou 0,5–0,7 
pixla, horšie identifikovateľné, prípadne čiastočne zakryté 1-3 pixle v snímkovej 
rovine. Do tohto merania však musíme zahrnúť aj prípadné chyby z aerotriangulácie, 
resp. orientácie snímok. V prípade merania výšky vplývajú na výsledok okrem 
uvedených aj základnicový pomer h/b=(1-3) a  ostrosť priestorového videnia 
samotného vyhodnocovateľa. Tak dostávame hodnoty presnosti mapovania pre 
polohu mXY = (1-2)*GSD a pre výšku mZ = (2-4)*GSD. 

ii. automatické meranie výškových bodov pre DMT, ktoré realizuje algoritmus 
fotogrametrického softvéru. V tomto prípade ide o umelé stereovidenie na princípoch 
obrazovej korelácie, epipolárnej geometrie a subpixelovej interpolácie hľadaného 
bodu. Presnosť určenia identického bodu na oboch obrazoch je závislá od typu 
a kvality textúry, použitého vzorového okna (jeho veľkosti), subpixelovej interpolácie 
a samozrejme ako je uvedené v predošlom aj od kvality aerotriangulácie. Presnosť 
automatického určenia výšok je vyššia ako u manuálneho vyhodnotenia mZ = (0,7-
1,5)*GSD avšak je tu väčšie riziko omylu nakoľko operátor posudzuje daný bod 
v úplnom kontexte k širšiemu okoliu, zatiaľ čo algoritmus len na základe korelačného 
koeficientu. 

iii. presnosť ortofotomapy je závislá kvality aerotriangulácie (prvkov vonkajšej 
orientácie), kvality DMR (presnosti a podrobnosti) a veľkosti naraz prekresľovaných 
plôch (počtu pixlov). Dôležitou vlastnosťou každej ortofotomapy je jej geometrické 
rozlíšenie vyjadrené hodnotou GSD. Je to v podstate digitálna mierka produktu, od 
ktorej je závislá jeho presnosť aj informačná naplnenosť. Skúsenosti ukazujú, že 
presnosť ortofotomáp sa štandardne pohybuje v hodnotách (0,7-1)*GSD [14]. Overiť 



presnosť ortofotomapy sa dá jednoducho meraním súradníc alebo vzdialeností na 
ortofotomape a ich porovnaním s meraním v teréne, pričom maximálne ochýlky 
v rámci náhodných chýb by nemali byť vačšie ako 2,5*GSD.  
V poslednej dobe sa hovorí aj o takzvanej pravej (true) ortofotomape.  
Je to exaktná forma ortofotomapy, ktorej všetky obrazové prvky (pixle) majú 
ortogonálnu projekciu. Takáto ortofotomapa uvažuje aj digitálny model všetkých 
výškových objektov, ktoré sa na danom reliéfe nachádzajú (budovy, mosty, zeleň 
atď.) a pri jej tvorbe sa teda používa DMT namiesto DMR. Z toho vyplýva, že na 
klasických ortofotomapách sú vrchné časti spomínaných objektov radiálne posunuté 
a nemožno ich použiť na hodnotenie presnosti. 

 
Vzťah medzi GSD originálnej snímky, presnosťou, priestorovým rozlíšením ortofotomapy 
a analógovou mierkou. Od veľkosti GSD je primárne závislá veľkosť objektov, ktoré sme 
schopní detekovať resp. identifikovať na snímke. Tento vzťah je samozrejme vzájomný a platí aj 
opačne. Pokiaľ teda poznáme veľkosť detailu, ktorý chceme odmerať, môžeme stanoviť veľkosť 
GSD originálnej snímky. Na detekciu (niečo sa tam nachádza) plošného objektu je potrebné aby 
sa zobrazil aspoň na ploche 3x3 pixle a na identifikáciu (čo to je) aspoň na ploche 10x10 pixlov. 
Hodnoty uvedené v tab. 3 sú za predpokladu ideálnych podmienok (ostré snímky, kvalitné 
atmosférické podmienky, vysoký kontrast atď.): 

 
Tab. 3 Vzťah medzi GSD originálnej snímky a ostatnými odvodenými parametrami 

 

GSD na 
originálnej 

snímke 

Minimálna 
veľkosť 
plošného 

objektu aby 
sa zobrazil 

Minimálna 
hrúbka 

líniového 
objektu aby 
sa zobrazil 

GSD 
ortofotomapa 

*Presnosť 
mapovania 
polohová 

*Presnosť 
mapovania 

výšková 

Tlačená 
mapa 

analógová 

[pixel] 1 3x3 1 1 1-2 2-4 8/mm 
[m] 0,05 0,15x0,15 0,05 0,05 0,05-0,10 0,10-0,25 1:500 
[m] 0,15 0,45x0,45 0,15 0,15 0,15-0,30 0,30-0,75 1:1500 
[m] 0,50 1,50x1,50 0,50 0,50 0,50-1,00 1,00-2,50 1:5000 

*V závislosti od použitej kamery, kvality aerotriangulácie a typu vyhodnocovaných objektov 
 
 

2.6 Využitie v mapovaní, stavebníctve a urbanizme 
 

 predprojektové zameranie územia/koridoru, tvorba účelových máp rôznych mierok 
a digitálnych modelov terénu (DMT) resp. reliéfu (DMR), 

 dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, polohopisné a výškopisné meranie, 
tvorba ortofotomapy a pravej (true) ortofotomapy, 

 tvorba účelových máp miest, závodov, diaľnic, železníc a pod., 
 obnovenie katastrálneho operátu (OKO) novým mapovaním,  
 3D modely miest, 
 detekcia zmien, 
 územné plánovanie, 
 tvorba vrstiev pre informačné systémy (IS) miest, 
 fotoreálna vizualizácia objektov, virtuálna realita, 
 dokumentácia katastrof a havárií. 

 



 
3. Blízka (pozemná) fotogrametria. 

 
Blízka fotogrametria predstavuje svojim aplikačným záberom jednu z najuniverzálnejších 
meračských technológií. Využíva sa všade tam, kde je potrebná 2D alebo 3D dokumentácia 
rôznorodých objektov bezkontaktným meraním z ich obrazov. Presnosť a geometrické rozlíšenie 
sú apriórne závislé od vzdialenosti snímkovania a veľkosti ohniskovej vzdialenosti objektívu.  
 
Blízka fotogrametria pracuje v predmetových vzdialenostiach cca 0,1m – 350m ale dolná ani 
horná hranica nie sú striktne dané. Dosahovaná presnosť vzhľadom na uvedené sa pohybuje 
rádovo v μm až dm. Presnosť je ďalej závislá od použitej kamery, presnosti merania obrazových 
súradníc, snímkovej konfigurácie, definovania súradnicového systému, presnosti vlícovania alebo 
mierky, použitého deterministického modelu odhadu súradníc, použitého stochastického modelu, 
kvality kalibrácie kamery, stability prvkov vnútornej orientácie a ďalších parametrov [15]. Keďže 
cieľom blízkej fotogrametrie je predovšetkým rekonštruovať geometricky presný 3D model v 
lokálnom systéme, najčastejšie sa presnosť udáva ako relatívna vzhľadom na veľkosť objektu, 
pričom v najpresnejších experimentoch sa dosahuje relatívnej presnosti 1:1000.000 (1μ/1m veľký 
objekt) [16] a štandardne okolo 1: 10.000 – 1:30.000. Vysokú referenčnú presnosť je možné 
dosiahnuť len vďaka vysokej presnosti merania v snímkovej rovine a to na úrovni 0,1 – 0,01 
pixla. 
 
Prístrojové vybavenie je vďaka možnostiam digitálnej fotogrametrie veľmi rozmanité, 
v cenových hladinách od niekoľko € po niekoľko 10.000 €. V súčasnosti sa využívajú sa: 

 veľkoformátové digitálne kamery, 
 strednoformátové digitálne kamery, 
 ľubovoľné zrkadlovky a kompaktné fotoaparáty, 
 panoramatické kamery, 
 stereokamery, 
 vysokorýchlostné kamery, 
 videokamery, 
 mobilné telefóny, 
 webkamery a rôzne špeciálne kamerové systémy, 

 
v spektrálnych pásmach panchromatické, R, G, B, blízko infračervené, infračervené (nočné 
videnie) a termálne so snímačmi typu CCD alebo CMOS. Geometrické rozlíšenie snímačov sa 
v súčasnosti pohybuje do 60 megapixlov, snímky vytvorené panoramatickými alebo 
veľkoformátovými kamerami majú rozlíšenie rádovo v GPixelov.  
 
3.1 Základné metódy a postupy 
 
Metódy blízkej fotogrametrie sú priamo ovplyvnené softvérovým a hardvérovým vývojom. 
Príkladom je metóda optického skenovania či panoramatická fotogrametria, ktoré vznikli len pred 
10-15 rokmi. Samotná metóda je výsledkom použitého prístrojového vybavenia, postupu 
snímkovania a postupu spracovania snímok, pričom rôzne kombinácie týchto 3 faktorov vedú 
k rôznym metódam. Základné metódy blízkej fotogrametrie v súčasnosti sú popísané 
v nasledovnom texte. 



 
Jednosnímková fotogrametria využíva projektívnu transformáciu z referenčnej (objektovej) 
roviny do roviny snímkovej a umožňuje len 2D rekonštrukciu objektov. Využitie má metóda aj 
pri rekonštrukcii objektov s priestorovou skladbou ale len za predpokladu, že poznáme ďalšie 
parametre objektu ako napr. 1 súradnicu, príp. geometrické podmienky. Os záberu má voči 
rekonštruovanej rovine všeobecnú polohu, optimálne je na ňu kolmá. Použiteľné sú ľubovoľné 
obrazové záznamy. Je to najjednoduchšie fotogrametrická metóda vhodná pre meranie rovinných 
fasád ale aj posunov v 1D alebo 2D. 
 
Konvergentná fotogrametria je viacsnímková fotogrametria keď osi záberu jednotlivých snímok 
sú v ľubovoľnej mimobežnej polohe. Využíva sa na rekonštrukciu objektov s priestorovou 
skladbou. Je pomerne prácna nakoľko lomové body objektu je potrebné merať manuálne na 
viacerých snímkach. Na druhej strane je to najpresnejšia fotogrametrická metóda. Najväčší výkon 
dosahuje pri selektívnom meraní bodov signalizovaných kódovými značkami, kde je plne 
automatizovaná a veľmi presná. 
 
Stereofotogrametria je v blízkej fotogrametrii čoraz menej využívaná, nakoľko je menej presná 
v smere kolmom na základnicu a vyžaduje špecializovaný softvér a hardvér. Preto sa táto úloha 
často rieši orientáciou snímok práve v systémoch primárne určených pre leteckú 
stereofotogrametriu. Napriek tomu sa v poslednej dobe čoraz častejšie využíva na zobrazovanie 
už rekonštruovaných objektov v 3D pre prezentačné účely. Stereofotogrametria je selektívna 
metóda. 
 
Optické skenovanie je pomerne mladá metóda, ktorá v dnešnej dobe zažíva obrovský rozvoj, čo 
sa prejavuje na množstve softvérových riešení dostupných na trhu, pričom neustále vznikajú 
nové. Ide o plne automatickú neselektívnu rekonštrukciu povrchov zo snímok v približne 
normálnej (ako pri stereofotogrametrii) polohe s dostatočným prekrytom. Podmienkou je 
premenlivá textúra povrchu a nie príliš veľká hĺbková členitosť. Princíp je založený na 
podobnosti obrazov z ktorých sa rekonštruuje 3D scéna. Výsledkom je podobne ako pri 
laserovom skenovaní mračno bodov ale s rozdielnymi chrakteristikami presnosti. Pre optické 
skenovanie je možné využiť ľubovoľné kamery bez doplnkových zariadení, samozrejme od 
primárnej kvality snímok závisí aj kvalita výsledku. Veľkosť skenovaných objektov nie je 
limitovaná a je možné dosiahnuť geometrické rozlíšenie až 1 pixel. Spracovanie údajov kladie 
vysoké požiadavky na hardvérové vybavenie. Nevýhodou metódy je nefunkčnosť pri 
nepremenlivých textúrach a nižšia presnosť v smere osi záberu. 
 
Optické skenovanie s využitím štruktúrovaného svetla (napr. [17], [18], [19]) je podobne ako 
predošlá neselektívna metóda určená na rekonštrukciu povrchov ale využíva pri tom projekciu 
určitých vzorov (štruktúrované svetlo) na skenovaný povrch. Súčasťou takýchto systémov je 
preto 1 alebo viac kamier a projektor, ktoré sú v definované v určitej známej konfigurácii. 
Štruktúrované svetlo má 2 výhody – tvorí textúru na povrchoch, ktoré sú primárne bez textúry 
a presná a známa štruktúra vzoru môže byť využitá ako zjednodušenie pre algoritmus 
spracovania obrazov. Nevýhodou týchto zariadení je horšia manipulovateľnosť, pomerne malý 
rozsah (do 2-3 m), problémy pri lesklých plochách a vysoká cena. Naopak, výhodou je vysoká 
presnosť a rozlíšenie až na úrovni stotín milimetra. Spracovanie údajov kladie vysoké požiadavky 
na hardvérové vybavenie a špecializovaný softvér. 
 



        
     Obr. 5 Comet LED [17]            Obr. 6 ATOS tripple scan [18]        Obr. 7 T-scan [19] 
 
 
3.2 Využitie v stavebníctve a urbanizme 
 
Blízka fotogrametria v stavebníctve (inžinierska fotogrametria) pokrýva pomerne široké 
spektrum činností. Ako metódy sú využívané predovšetkým jednosnímková a konvergentná 
fotogrametria ale možno očakávať významný nárast aplikácií, v ktorých sa uplatní metóda 
optického skenovania. V stavebníctve predstavujú požiadavky na presnosť rádovo milimetre na 
objekte o veľkosti 100 m (relatívna presnosť 1:10.000 – 1:100.000), čo vyžaduje stredne až 
vysoko kvalitné digitálne kamery s vysokým rozlíšením a exaktné prístupy v snímkovaní aj 
spracovaní. Uplatnenie našla blízka fotogrametria predovšetkým v týchto činnostiach: 

 2D/3D dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby v rôznych fázach výstavby, 
 meranie posunov,  
 meranie deformácií stavebných dielcov, vrát a mostov pri zaťažovacích skúškach, 
 meranie deformácií stavebných objektov v prevádzke, 
 kontrola tvaru stavebných dielcov a objektov, 
 meranie stien stavebných jám, 
 dokumentácia fasád, 
 tvorba 3D modelov budov, 
 vizualizácia budov, 
 dokumentácia pamiatkových stavieb, 
 perspektívny zákres budov do projektu, 
 meranie tunelových stien a profilov, 
 meranie potrubných vedení, 
 určovanie dĺžok a plôch, 
 určovanie objemov násypov a skládok, 
 merania pre súdnoznaleckú činnosť v stavebníctve atď. 

 
3.3 Využitie v priemysle 
 
Meračské technológie v priemysle vyžadujú často vysokú, geodetickými metódami ťažko 
dosiahnuteľnú presnosť. Preto sa práve v priemyselných aplikáciách využívajú vlastnosti 
fotogrametrických metód ako bezkontaktnosť a vysoká presnosť pri krátkych predmetových 
vzdialenostiach. Bodové selektívne merania sa realizujú najčastejšie metódou konvergentnej 
fotogrametrie, naopak, detailná rekonštrukcia povrchov sa realizuje metódami optického 



skenovania, najčastejšie pomocou štruktúrovaného svetla. Požiadavky na presnosť 
v priemyselných aplikáciách [20] je rôzna, zväčša však veľmi vysoká (tab. 4): 
 
Tab. 4 Požadovaná presnosť v priemyselných odvetviach 

Odvetvie 
priemysel 

Veľkosť objektov a  
dielcov [m] 

Požadovaná absolútna 
alebo relatívna presnosť 

Používané metódy 

automobilový 0,5 - 5 0,05 -0,20 mm konvergentná/skenovanie ŠS*

lodný >10 1:30.000 – 1:250.000 konvergentná 
letecký a vesmírny 0,5 – 50 < 1:500.000 konvergentná/skenovanie ŠS 
kontrola súčiastok  0,01 – 0,5 0,01 – 0,10 mm skenovanie ŠS 

*ŠS – štruktúrované svetlo 
 
V automobilovom priemysle sa využíva najmä metóda optického skenovania pomocou 
štruktúrovaného svetla pre detailnú 3D rekonštrukciu meraných dielcov. Bodové merania 
konvergentnou metódou sa využíva pri bezpečnostných testoch. Hlavné aplikačné oblasti sú: 

 meranie tvaru dielcov karosérie, 
 merania vo vzduchovom tuneli, 
 meranie deformácií  pri zrážkových testoch, 
 kontrola dielcov od dodávateľských spoločností, 
 kontrola výrobných a montážnych nástrojov.  

 
Lodný priemysel sa vyznačuje veľkými objektmi, komplikovanými podmienkami v okolí 
meraného objektu a často nemožným prístupom k pozorovanému objektu. Vzhľadom na veľkosť 
meraných segmentov (30-50 m) sa využíva predovšetkým metóda konvergentnej fotogrametrie 
využitím kódových značiek pre zvýšenie presnosti a automatizácie spracovania. Požiadavky na 
presnosť nie sú také vysoké ako v ostatných odvetviach (tab. 4). 
 
Letecký a vesmírny priemysel vyžaduje najprísnejšie kritériá presnosti pričom pozorované 
objekty nie sú vôbec malé. Preto musia byť v týchto aplikáciách použité profesionálne stredno 
alebo veľkoformátové kamery, optimalizačný plán snímkovania a špecifický spracovateľský 
prístup s komplexným deterministickým modelom. Ako metódy sa využívajú konvergentná 
fotogrametria a optické skenovanie menších dielcov pomocou štruktúrovaného svetla. Príklady 
aplikačných oblastí sú: 

 meranie tvaru parabolických antén a zrkadiel, 
 meranie veľkých nástrojových prípravkov a mechanických meradiel, 
 kontrola veľkých komponentov a montážnych spojov, 
 vesmírne simulácie. 

 
Okrem uvedených priemyselných odvetví sa blízka fotogrametria realizuje aj v kontrole 
súčiastok, strojov a výrobných liniek všeobecne. Proces digitálnej rekonštrukcie (digitalizácie) 
jestvujúcich objektov nazývame aj ako reverzné inžinierstvo, pričom finálnym produktom môžu 
byť priestorové modely produkované 3D tlačiarňami. 
 
 
 
 



4. Nízko-nákladová letecká fotogrametria 
 
Obrovský rozmach vo vývoji nízko nákladových automatizovaných softvérových riešení 
spracovania obrazu do ortofotomáp a digitálnych modelov terénu (DMT) vyvolal aj veľký rozvoj 
nepilotovaných leteckých prostriedkov (UAV – Unmanned Aerial Vehicle) ako nosičov 
digitálnych kamier v posledných 5 rokoch. Okrem menej využívaných balónov a vzducholodí sa 
praktizujú dve základné platformy – modely lietadiel (napr. [21], obr. 8) a vrtuľníkov (napr. [22], 
obr. 9). V súčasnosti ponúka trh viac ako 15 rôznych typov a predpoklad je že toto číslo bude 
každoročne významne narastať, čo by mohlo mať pozitívny vplyv na kvalitu ale predovšetkým 
cenu. Súčasným trendom je vybavenie týchto UAV navigačnými technológiami - globálnym 
navigačným družicovým systémom a inerciálnym meracím systémom, čím sa tieto lietajúce 
prostriedky stávajú takmer plne nezávislé od pozemného riadenia a vyhotovujú snímky vo vopred 
zadefinovaných polohách a orientáciách. Tak lietadlové ako vrtuľníkové platformy majú svoje 
špecifiká a výhody, ktoré ich predurčujú byť viac či menej efektívne pre určité typy aplikácií. 
Hlavnou výhodou lietadlových platforiem je rýchlosť zberu údajov, zatiaľ čo vrtuľníkmi je 
možné získať detailnejšie zábery a šikmé až horizontálne snímky. Nízka nosnosť týchto cenovo 
dostupných modelov umožňuje použitie len amatérskych alebo poloprofesionálnych digitálnych 
kamier, čo na jednej strane sporí náklady, na strane druhej sa nedosahuje obrazová kvalita veľko 
a strednoformátových digitálnych kamier a vyžaduje si špecifické spracovanie. Celkové 
obstarávacie náklady na kompletný systém sa pohybujú okolo 50.000 €. Súčasné softvérové 
riešenia však umožňujú automatizované spracovanie aj týchto obrazových záznamov do 
kvalitných ortofotomozaiok a DMT využiteľných v: 

 geodézii a mapovaní menších území,  
 pozemkových úpravách [23],  
 tvorbe 3D modelov stavebných objektov, 
 lesníctve,   
 poľnohospodárstve [24],  
 územnom plánovaní,  
 vodnom hospodárstve,  
 životnom prostredí, 
 reklame a zábavnom priemysle. 

 

     
    Obr. 8 Systém Gatewing X100 [21]    Obr. 9 Systém MD4-1000 [22] 
 



4.1  Primárny zber údajov 
 
Po definovaní účelu mapovania pozostáva primárny (terénny) zber údajov z niekoľkých etáp: 
 

i. Príprava náletového plánu - výber územia a podrobnosti mapovania definovanej 
veľkosťou pixla na teréne GSD. Vizuálna kontrola v prostredí Google Earth, prvotný 
návrh snímkovania a určenie dátumu snímkovania podľa predpovede počasia. Príprava 
vlícovacích bodov (návrh rozmiestnenia a výroba značiek). 

ii. Rekognoskácia územia. Ide predovšetkým o lokalizáciu a povrchovú identifikáciu miest 
vzletu a pristátia, lokalizáciu výškových objektov a určenie možných krízových udalostí 
(stret s inými lietajúcimi objektmi). 

iii. Počas rekognoskácie je výhodné stabilizovať a signalizovať vlícovacie body v teréne 
súbežne aj s určením ich priestorovej polohy (najčastejšie GNSS technológiou). 

iv. Úprava náletového plánu podľa rekognoskácie a požadovaných parametrov priamo 
v teréne. 

v. Samotný nálet a snímkovanie územia. 
 
 
4.2 Spracovanie údajov (sekundárny zber) 
 
V súčasnosti je na trhu niekoľko softvérových možností, ktoré sú schopné automatizovane 
spracovávať údaje z ľubovoľných UAV prostriedkov vyhotovených ľubovoľnými kamerami. 
Principiálne ide o metódu optického skenovania. Práve vysoký stupeň automatizácie spracovania 
stoviek, či tisícov snímok je hlavnou zbraňou UAV a hlavnou príčinou ich rozmachu. Snímky nie 
sú jediným záznamom z náletu, registrované sú aj rôzne údaje o lete ale predovšetkým prvky 
vonkajšej orientácie (PVO) každej vyhotovenej snímky, teda jej poloha a orientácia v systéme 
WGS 84. Tieto údaje významne pomáhajú pri blokovom vyrovnaní zväzku lúčov s vlícovacími 
bodmi do národného systému, respektíve, pokiaľ je to postačujúce, je možné spracovanie priamo 
vo WGS 84. V každom softvérovom riešení je postup spracovania približne rovnaký: 

 
i. Vyhľadanie charakteristických bodov na každej snímke. 

ii. Identifikácia identických charakteristických bodov na jednotlivých snímkach. 
iii. Blokové vyrovnanie zväzku lúčov (vrátane samokalibrácie kamery). 

 
V tejto fáze sú snímky presne vzájomne zorientované. Poloha celého snímkového bloku 
v systéme WGS 84 bez vlícovacích bodov je daná presnosťou georeferencovania snímok 
pomocou GNSS a IMS a dosahuje presnosť od 0,5 m do niekoľko metrov. Už táto presnosť je 
vyhovujúca pre mnohé aplikácie a je možné pokračovať v ďalšom spracovaní. Pokiaľ však 
potrebujeme výsledky v národnom alebo lokálnom systéme, označia sa na snímkach vlícovacie 
body, ktorých súradnice sú v požadovanom systéme. Celý blok sa potom transformuje do tohto 
súradnicového systému. Ďalší postup je teda nasledovný: 

 
iv. Meranie vlícovacích bodov na snímkach, prepočet do nového systému. 



v. Generovanie DMT vo forme TIN s požadovaným rozlíšením (max. 1 pixel). 
vi. Tvorba ortofotomozaiky s požadovaným rozlíšením (max. 1 pixel). 

 
Jednotlivé softvérové riešenia sa líšia v detailoch a možnostiach v nastaveniach ako aj v cene   
(cca 1.000 -10.000 €) alebo filozofii poskytovania služieb (niektoré sú napr. webové aplikácie 
zdarma, iné sú nepredajné, predáva sa iba služba cez web). Hlavné výstupy nízko-nákladovej 
UAV fotogrametrie sú nasledovné: 

 originálne mračno bodov (obsahuje pomerne veľký šum) (obr. 10),  
 TIN alebo MESH (obr. 11) model v rôznych dátových formátoch, 
 DMT v pravidelnej mriežke, 
 reálne fototextúrovaný digitálny model (obr. 12), 
 pravá ortofotomozaika, pravá ortofotomapa (mozaika narezaná do mapového listu), 
 vedľajšími produktmi sú prvky vnútornej a vonkajšej orientácie každej snímky. 

 

  
   Obr. 10 Mračno bodov       Obr. 11 Mesh model 

 

 
Obr. 12 Textúrovaný mesh model 

4.3 Presnosť mapovania UAV systémami 
 
Použitím neprofesionálnych kamier v UAV systémoch dochádza k mnohonásobne väčším 
systematickým chybám ako je tomu pri špičkových profesionálnych HW riešeniach. Toto sa 
kompenzuje jednak samotným softvérovým riešením ale predovšetkým zavlícovaním na väčší 
počet vlícovacích bodov. Skúsenosti ukazujú, že je reálne dosahovať presnosť digitálneho 
modelu (0,5-1)*GSD v polohe a (1-3)*GSD vo výške [25], [26]. 
 
 
 
 



5. Legislatívne podmienky leteckého meračského snímkovania 

Je treba pripomenúť legislatívu súvisiacu s aktivitami pri leteckom meračskom snímkovaní 
a diaľkovom prieskume Zeme (DPZ). Je to Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, Zákon o Geodézii a kartografii, Letecký zákon a Vyhláška MO 
SR o podrobnejšej úprave vykonávania geodetických a kartografických činností pre potreby 
obrany štátu. Pri vykonávaní týchto činností je treba mať k dispozícii certifikovaný nosič 
(lietajúce zariadenie s potrebnou výbavou) a pilot musí mať potrebné skúšky pilota. Pod pojem 
letecké meračské snímkovanie a diaľkový prieskum Zeme sa považujú nielen klasické  letecké 
meračské snímkovanie metrickými alebo nemetrickými kamerami a snímacími zariadeniami DPZ 
ale aj tzv. nízko-nákladová UAV fotogrametria, ktorá má byť riadená resp. kontrolovaná pilotom 
zo zeme. Z uvedeného vyplýva, že aj UAV aktivity bez výnimky musia získať pred náletom 
všetky potrebné povolenia na túto činnosť. 
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